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Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη έπρεπε να ανταποκριθεί στη μεγαλύτερη
προσφυγική κρίση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο το 2015 και το 2016,
περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζήτησαν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017). Ωστόσο, η μετανάστευση στην Ευρώπη δεν είναι ένα
πρόσφατο φαινόμενο που ξέσπασε με τη μεγάλη μεταναστευτική κρίση του 2015.
Η ιστορία της μεταπολιτικής μετανάστευσης στην Ευρώπη διακρίνεται σε τέσσερις
διαφορετικές περιόδους. Η πρώτη είναι η περίοδος 1945-1960 η οποία συνδέεται με
την ανοικοδόμηση των χωρών μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι η περίοδος του
αποαποικισμού όπου κύρια αίτια της μετανάστευσης ήταν η μετακίνηση του
πληθυσμού εξαιτίας του τέλους του πολέμου και η επιστροφή των αποίκων και του
εργατικού δυναμικού από τις αποικίες. Η αποικιακή παράδοση των δυτικοευρωπαϊκών
χωρών αυτή την εποχή παίζει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη ζήτησης εργατικού
δυναμικού. Η δεύτερη περίοδος ξεκινά από το 1955 και τελειώνει το 1973 όπου
εμφανίζεται το φαινόμενο της ενδοευρωπαϊκής μετανάστευσης όπου ένα σημαντικό
τμήμα του πληθυσμού του Ευρωπαϊκού Νότου μεταναστεύει προς την Ηπειρωτική
Ευρώπη και άλλες Βόρειες χώρες. Η τρίτη περίοδος ξεκινά μετά την πετρελαϊκή κρίση,
από το 1974 μέχρι το 1988, λίγο πριν την κατάρρευση των καθεστώτων του Υπαρκτού
Σοσιαλισμού. Η τελευταία περίοδος ξεκινά από το 1989 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα
ενώ χαρακτηρίζεται από τη μετακίνηση πληθυσμών από την Ανατολική προς τη Δυτική
Ευρώπη και τη μετατροπή των Νοτιοευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες ανήκει και η
Ελλάδα, από χώρες αποστολής σε χώρες υποδοχής μεταναστών (Μουσούρου, 1991).
Η μετανάστευση επηρεάζεται από έναν συνδυασμό οικονομικών, περιβαλλοντικών,
πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων: είτε στη χώρα καταγωγής του μετανάστη
(παράγοντες ώθησης) είτε στη χώρα προορισμού (παράγοντες έλξης). Από παλιά
θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της σχετικής οικονομικής ευημερίας και
πολιτικής σταθερότητάς της, αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης μεταναστών (Eurostat,
2019).
Η πρωτοφανής άφιξη αιτούντων άσυλο και παράτυπων μεταναστών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, που κορυφώθηκε το 2015, αποκάλυψε μια σειρά από αδυναμίες
στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο, τα εξωτερικά σύνορα και τη
μετανάστευση. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί μια σειρά από
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μεταρρυθμίσεις, αφενός μέσω της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και
αφετέρου μέσω της θέσπισης ενιαίων ρυθμίσεων για το άσυλο. Επίσης, οι αυξανόμενες
μεταναστευτικές ροές έχουν δημιουργήσει ανάγκη για επιπλέον μεταρρυθμίσεις
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των συνόρων αλλά και μια δικαιότερη
κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
2017). Διάφορες Οδηγίες, Συνθήκες και Κανονισμοί έχουν συνταχθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση από παλιά, και με το πέρας των χρόνων και αντιμετωπίζοντας νέες
προσφυγικές κρίσεις, έχουν γίνει σε αυτές είτε αλλαγές είτε έχουν συνταχθεί
καινούριες, με μοναδικό σκοπό την καλύτερη δυνατή διαχείριση και αντιμετώπιση των
αιτούντων διεθνούς προστασίας.
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Κεφάλαιο 1
Εννοιολογικό πλαίσιο της μετανάστευσης
1.1 Η έννοια της μετανάστευσης και του μετανάστη
Η μετανάστευση αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο διαφοροποιείται από
κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή κατασκευάζοντας παράλληλα και τις
ιδιαίτερες στάσεις του πληθυσμού απέναντι στους μετανάστες.
Στο πλαίσιο των δυτικών κοινωνιών, η μετανάστευση αντιμετωπίστηκε αρχικά ως
μια φυσιολογική μετακίνηση του πληθυσμού από ένα τμήμα της χώρας ή του κόσμου
σε κάποιο άλλο, προκειμένου τα άτομα να αναζητήσουν καλύτερη τύχη και νέες
ευκαιρίες και αντιμετωπίστηκε ως μια εκδήλωση της ανθρώπινης φύσης, η οποία
αναζητά το νέο, το καινούριο. Η φυσιολογική αυτή έκφραση της ανθρώπινης
συμπεριφοράς

νομιμοποιήθηκε

από

τις

ανάγκες

του οικονομικοκοινωνικού

συστήματος, εφόσον η μετακίνηση του πληθυσμού παρείχε τη δυνατότητα για
εξεύρεση των αναγκαίων εργατικών χεριών μειώνοντας το κόστος παραγωγής.
Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των ευρύτερων οικονομικών,
κοινωνικών και ιδεολογικών αναγκών των πρώτων βιομηχανικών κοινωνιών,
συντείνοντας στην αύξηση του κέρδους διαμέσου της μείωσης του κόστους παραγωγή
(Παραδεισάνου).
Έτσι λοιπόν, ως μετανάστευση, ορίζουμε την μετακίνηση των ανθρώπων σε μία
καινούρια περιοχή ή χώρα με σκοπό την εύρεση εργασίας ή καλύτερων συνθηκών
διαβίωσης. Η μετανάστευση υποδηλώνει μία μετακίνηση, μία φυσική τάση του
ανθρώπου να μετακινείται χωρίς, ωστόσο, αυτό να σημαίνει ότι αποφασίζοντας
κάποιος να μην μετακινηθεί αλλά να παραμείνει στην χώρα προέλευσης του, είναι ένας
αφύσικος τρόπος ζωής (Tremel, 2014-2015).

Ορισμός μετανάστη
Μετανάστης είναι ο αλλογενής που οικειοθελώς εγκαταλείπει τη χώρα της οποίας
έχει την ιθαγένεια ή στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή. Η εκούσια μετακίνηση
συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας, με τη μετάβαση σε ένα
κοινωνικό περιβάλλον με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Ο μετανάστης μπορεί να
είναι είτε νόμιμος είτε παράνομος. Νόμιμος είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας, δηλαδή κάθε
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πρόσωπο το οποίο, μη έχοντας την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους για να απολαύει
το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης,
εισέρχεται στο έδαφος ενός κράτους με τις νόμιμες διαδικασίες και διατυπώσεις και
παραμένει έχοντας τα απαραίτητα νομιμοποιημένα έγγραφα. Αντίθετα, παράνομος
είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας που εισέρχεται στην επικράτεια ενός κράτους ενώ δεν
έχει τα απαραίτητα νομιμοποιημένα έγγραφα και συνεχίζει να παραμένει μη
ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις παραμονής ή διαμονής σε ένα κράτος. Παράνομος,
επίσης, μπορεί να είναι και κάποιος που εισέρχεται νόμιμα, αλλά είτε δεν αναχωρεί
προτού λήξει το δικαίωμα νόμιμης διαμονής του είτε δεν ακολουθεί την προβλεπόμενη
διαδικασία ανανέωσης του δικαιώματος διαμονής ή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτής
(Παπακωνσταντής, 2016).

1.2 Η έννοια του πρόσφυγα
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης της Γενεύης, για το καθεστώς του πρόσφυγα,
ως πρόσφυγας ορίζεται το άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του
τόπου κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας,
εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών
πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να
απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σε αυτήν (UNHCR,
2017).

1.3 Διάκριση προσφύγων και μεταναστών
Ο όρος του πρόσφυγα με αυτόν του μετανάστη πολλές φορές συγχέεται. Η διαφορά
τους είναι πολύ σημαντική και καθοριστικό ρόλο παίζουν οι λόγοι εγκατάλειψης, με
βάση τους οποίους ορίζονται τόσο οι πρόσφυγες όσο και οι μετανάστες.
Οι πρόσφυγες, είναι άτομα τα οποία διαφεύγουν από ένοπλες συρράξεις ή διώξεις,
αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες ακριβώς επειδή είναι πολύ επικίνδυνο για αυτούς να
επιστρέψουν στην πατρίδα τους και χρειάζεται να αναζητήσουν καταφύγιο κάπου
αλλού. Αντίθετα, οι μετανάστες επιλέγουν οι ίδιοι να μετακινηθούν, όχι κάποιας
άμεσης απειλής δίωξης ή θανάτου, αλλά κυρίως για να βελτιώσουν τη ζωή τους
αναζητώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες ή, σε κάποιες περιπτώσεις, για να
ενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους που βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό, όπως επίσης
για εκπαιδευτικούς λόγους. Σε αντίθεση με τους πρόσφυγες που δεν μπορούν να
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επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους με ασφάλεια, οι μετανάστες δεν
αντιμετωπίζουν αντίστοιχο εμπόδιο στην επιστροφή τους. Εάν επιλέξουν να
επιστρέψουν, θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν την προστασία της κυβέρνησής τους
(Edwards, 2016).

Κεφάλαιο 2
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.1 Το περιεχόμενο του ΧΘΔΕΕ
Η διακήρυξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από το Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο και την Επιτροπή έγινε στη Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου του 2000. Μετά την
τροποποίησή του, ο Χάρτης διακηρύχθηκε εκ νέου το 2007. Ωστόσο, ο Χάρτης
απέκτησε άμεση ισχύ μόνο με τη θέσπιση της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η
Δεκεμβρίου 2009, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΣΕΕ (Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση), και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατέστη δεσμευτική πηγή
πρωτογενούς δικαίου (Marzocchi, 2019).
Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ), που έχει
νομικά δεσμευτική ισχύ, επιβεβαιώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία διασφαλίζει
η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των
Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως προκύπτουν από τις συνταγματικές παραδόσεις που
είναι κοινές για τα κράτη μέλη. Ο Χάρτης δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του
δικαίου της Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν θεσπίζει νέες
αρμοδιότητες και καθήκοντα για την Ένωση, ούτε τροποποιεί τις αρμοδιότητες και τα
καθήκοντα όπως ορίζονται από τις Συνθήκες (Χριστιανός – Περάκης, 2010).
Ο Χάρτης της ΕΕ, ο οποίος εκθέτει πλήρως ενημερωμένο κατάλογο με το σύνολο
των αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, θα καταστεί
νομικά δεσμευτικός. Θα παρέχει νομική ασφάλεια στους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι όλες οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και όλες οι
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ενέργειες στις οποίες τα θεσμικά όργανα τη ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα, τηρουμένης της αρχής της
επικουρικότητας (Χριστιανός- Περάκης, 2010). Συγκεντρώνει σε ένα νομικό κείμενο
τυπικής ισχύος πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου δικαιώματα που μέχρι τότε ήταν
διάσπαρτα στις εθνικές νομοθεσίες και στη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και στις διεθνείς
συμβάσεις σου Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ). Κατοχυρώνει και νέα, “μοντέρνα”, δικαιώματα (Τζέμος,
2015).
Ο ΧΘΔΕΕ περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό προοίμιο και 54 άρθρα που κατανέμονται
σε 7 κεφάλια ως εξής:
• κεφάλαιο I: αξιοπρέπεια (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα
στην ακεραιότητα του προσώπου, απαγόρευση των βασανιστηρίων και των
απάνθρωπων εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, απαγόρευση της δουλείας
και της καταναγκαστικής εργασίας).
• κεφάλαιο II: ελευθερία (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, σεβασμός
της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, δικαίωμα γάμου και δικαίωμα ίδρυσης οικογένειας, ελευθερία
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης,
ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, ελευθερία των τεχνών και των
επιστημών, δικαίωμα εκπαίδευσης, επαγγελματική ελευθερία και δικαίωμα
στην εργασία, ελευθερία ίδρυσης επιχείρησης, δικαίωμα ιδιοκτησίας, δικαίωμα
ασύλου, προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, επαναπροώθησης και
απέλασης).
• κεφάλαιο III: ισότητα ( ισότητα έναντι του νόμου, μη διάκριση, πολιτισμική,
θρησκευτική, και γλωσσική πολυμορφία, ισότητα ανδρών και γυναικών,
δικαιώματα του παιδιού, δικαιώματα των ηλικιωμένων, ένταξη των ατόμων με
ειδικές ανάγκες).
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• κεφάλαιο IV: αλληλεγγύη (δικαίωμα στην πληροφόρηση και στη διαβούλευση
με

τους

εργαζομένους

στο

πλαίσιο

της

επιχείρησης,

δικαίωμα

διαπραγματεύσεων και συλλογικών ενεργειών, δικαίωμα πρόσβασης στις
υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, προστασία έναντι αδικαιολόγητης απόλυσης,
δίκαιοι και ισότημοι όροι εργασίας, απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και
προστασία των εργαζόμενων νέων, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή,
κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή, προστασία της υγείας, πρόσβαση σε
υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, προστασία του περιβάλλοντος,
προστασία των καταναλωτών).
• κεφάλαιο V: ιθαγένεια (δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις δημοτικές εκλογές, δικαίωμα
χρηστής διαχείρισης, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, Ευρωπαίος
Διαμεσολαβητής, δικαίωμα αναφοράς, ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή,
διπλωματική και προξενική προστασία).
• κεφάλαιο VI: δικαιοσύνη (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου
δικαστηρίου, τεκμήριο αθωότητας και δικαιώματα υπεράσπισης, αρχές
νομιμότητας και αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και ποινών, δικαίωμα
του προσώπου να μην δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την
ίδια αξιόποινη πράξη).
• κεφάλαιο VII: γενικές διατάξεις (Τζέμος, 2015).

2.2 Άρθρο 18 (Δικαίωμα Ασύλου)
Το δικαίωμα του ασύλου διασφαλίζεται τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης
της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1957
περί του καθεστώτος των προσφύγων και σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής οριζόμενες
ως και “οι Συνθήκες”) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2007).
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Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
εγγυάται το δικαίωμα ασύλου (άρθρο 18) «τηρουμένων των κανόνων της Συνθήκης
της Γενεύης [περί Προσφύγων]» και του Πρωτοκόλλου του 1967 και σύμφωνα με τις
Συνθήκες. Η χρήση της διατύπωσης «τηρουμένων κανόνων» της Συνθήκης για τους
Πρόσφυγες μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η Συνθήκη για τους Πρόσφυγες δεν
προβλέπει δικαίωμα ασύλου ως τέτοιο. Ο Χάρτης σε αυτό το πλαίσιο προχωρά πέρα
από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όσοι δικαιούνται
άσυλο έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν αυτό το καθεστώς (Οργανισμός
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης,
2014).
Μέσω του άρθρου 18 ενσωματώνονται στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο οι
απορρέουσες από τη Σύμβαση της Γενεύης υποχρεώσεις όσον αφορά στα ζητήματα
ασύλου. Απηχεί, επίσης, μια προσπάθεια κωδικοποίησης των πρακτικών των κρατών
μελών γύρω από το άσυλο. Ο Χάρτης δεν δημιουργεί νέα δικαιώματα, αλλά
επιβεβαιώνει δικαιώματα ήδη διαμορφωμένα ως γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης
στη βάση των κοινών συνταγματικών παραδόσεων των κρατών μελών και των διεθνών
τους υποχρεώσεων (Τζέμος, 2015).
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει διευκρινίσει ότι το
δικαίωμα ασύλου, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό βάσει του διεθνούς δικαίου και όπως
κατοχυρώνεται στο άρθρο 18 του Χάρτη της ΕΕ, υπό το πρίσμα της Συνθήκης του
1951, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) προστασία από επαναπροώθηση,
συμπεριλαμβανομένης της μη απόρριψης στα σύνορα, β)πρόσβαση σε εδάφη με σκοπό
την είσοδο σε δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες για τον προσδιορισμό της
κατάστασης και των αναγκών διεθνούς προστασίας, γ) αξιολόγηση της αίτησης ασύλου
με δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου (με εξειδικευμένους διερμηνείς
και εκπαιδευμένες αρμόδιες αρχές και πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση και άλλους
οργανισμούς παροχής πληροφοριών και υποστήριξης) και αποτελεσματική προσφυγή
(με την κατάλληλη νομική συνδρομή) στο κράτος υποδοχής, δ) πρόσβαση την Ύπατη
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Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (ή συνεργαζόμενους με αυτήν
οργανισμούς) και ε) επεξεργασία σύμφωνα με τις κατάλληλες συνθήκες υποδοχής, στ)
χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας όταν πληρούνται τα
κριτήρια, ζ) εξασφάλιση για τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο της άσκησης των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και η) επίτευξη καθεστώτος ασφάλειας
(Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).
Παρότι το άρθρο 18 του Χάρτη εγγυάται το δικαίωμα του ασύλου, η νομοθεσία της
ΕΕ δεν προβλέπει τρόπους για τη διευκόλυνση της άφιξης των αιτούντων άσυλο. Τα
πρόσωπα που συνήθως ζητούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι κυρίως υπήκοοι
χωρών για τους οποίους απαιτείται θεώρηση προκειμένου να εισέλθουν στην ΕΕ.
Καθώς τα άτομα αυτά δεν πληρούν συχνά τα κριτήρια για την έκδοση θεώρησης
εισόδου, αναγκάζονται συνήθως να διέρχονται τα σύνορα παράτυπα. Ο Χάρτης των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εγγυάται το δικαίωμα του ασύλου (Άρθρο 18),
προχωρώντας πέρα από το δικαίωμα της αίτησης ασύλου. Όσοι πληρούν τις
προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασύλου έχουν δικαίωμα να τους αναγνωριστεί το
συγκεκριμένο καθεστώς (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).
Το άρθρο 18 του Χάρτη, αποτελεί καινοτόμο ρύθμιση, καθώς η κατοχύρωση του
ασύλου ως ατομικού δικαιώματος δεν απαντάται αλλού σε διεθνές επίπεδο.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης επιβεβαιώνει υφιστάμενα δικαιώματα και δεν
δημιουργεί νέα, το άρθρο 18 αποκρυσταλλώνει τα επιτεύγματα στο χώρο του κοινού
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ωστόσο, δεν είναι αυτό που πρέπει να ερμηνεύεται,
σύμφωνα με το δευτερογενές δίκαιο, καθόσον με αυτόν τον τρόπο θα ελλόχευε ο
κίνδυνος υποβάθμισης του πρωτογενούς δικαίου σε παράγωγο και το δικαίωμα ασύλου
θα στερούνταν την πρακτική αποτελεσματικότητά του. Επίσης, το άρθρο 18 λειτουργεί
ως κριτήριο νομιμότητας της τρέχουσας και μελλοντικής δράσης στον τομέα του
ασύλου τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών μελών όταν εφαρμόζουν
το δίκαιο της Ένωσης (Τζέμος, 2015).
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Κεφάλαιο 3
Πολιτικές Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.1 Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο
Το παρόν Σύμφωνο προτίθεται να αποτελέσει τη βάση των πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, σε πνεύμα αμοιβαίας ευθύνης
και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και μιας ανανεωμένης σύμπραξης με
τρίτες χώρες (EUR-Lex, 2014).
Υπό το πρίσμα της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2008, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να προβεί στην επίσημη έγκριση του παρόντος
Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Έχοντας επίγνωση ότι η
πλήρης εφαρμογή του Συμφώνου ενδέχεται να απαιτήσει, σε ορισμένους τομείς,
αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και ιδίως στις βάσεις των συνθηκών, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο αναλαμβάνει πέντε θεμελιώσεις δεσμεύσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να
μετουσιώνονται σε συγκεκριμένα μέτρα. Οι δεσμεύσεις αυτές, αφορούν την οργάνωση
της νόμιμης μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και
τις δυνατότητες υποδοχής κάθε κράτους μέλους, και ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης,
την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, εξασφαλίζοντας την επιστροφή
των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε χώρε διέλευσης, την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων, την συγκρότηση της
Ευρώπης ως χώρου ασύλου καθώς και τη δημιουργία σφαιρικής εταιρικής σχέσης με
τις χώρες καταγωγής και διέλευσης ευνοώντας τη συνεργασία μεταξύ μετανάστευση
και ανάπτυξης (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008).
Στον τομέα του ασύλου, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος καθώς εγκρίθηκε η
ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) που θεσπίζει
κοινά πρότυπα και στενότερη συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση ότι οι αιτούντες
άσυλο τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σε ένα ανοιχτό και δίκαιο σύστημα σε ολόκληρη
της Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικές αλλαγές, επίσης, έχουν επιτευχθεί στη διαχείριση
συνόρων με την ενίσχυση της διακυβέρνησης του συστήματος Σένγκεν, με τη θέσπιση
Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EYROSUR) για την πρόληψη του
διασυνοριακού εγκλήματος και έχουν ανατεθεί νέα καθήκοντα και έχουν χορηγηθεί
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νέοι πόροι στον Frontex. Επιπλέον, υπάρχει πρόοδος στον τομέα της πολιτικής
επιστροφών, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών και την
επιχειρησιακή συνεργασία σε ολόκληρη της ΕΕ, καθώς και στην καταπολέμηση της
εκμετάλλευσης των μεταναστών. Όσον αφορά την εταιρική σχέση με τρίτες χώρες, έχει
υπάρξει ενίσχυση αυτής με σκοπό την αντιμετώπιση της παράνομης και αναγκαστικής
μετανάστευσης. Πάνω στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, έχει εγκριθεί η οδηγία
για την ενιαία άδεια η οποία επιτρέπει σε υπηκόους τρίτων χωρών να διαμένουν και να
εργάζονται στην ΕΕ, καθώς επίσης και η οδηγία της ΕΕ για την μπλε κάρτα για την
εξασφάλιση της κινητικότητάς τους (EUR-Lex, 2014).

3.2 Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ)
Από το 1999, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εργαστεί για να δημιουργήσει ένα Κοινό
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) και να βελτιώσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
(Υπηρεσία Ασύλου, 2020). Με την θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άμστερνταμ το
1999 και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνήλθε
στο Τάμπερε στις 15-16 Οκτωβρίου 1999, ξεκίνησε η δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), που θα βασιζόταν στην πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης
της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, όπως συμπληρώθηκε
από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 και στην εξασφάλιση ότι κανείς δεν θα
αποπέμπεται ή θα κινδυνεύει να διωχθεί και πάλι, σύμφωνα, δηλαδή με την αρχή της
μη επαναπροώθησης (Καλαβρός – Γεωργόπουλος, 2013). Η πρώτη φάση της ΚΕΣΑ
(1999-2005) επικεντρώθηκε στην εναρμόνιση των εθνικών δικαίων με σκοπό την
επίτευξη ελάχιστων κοινών προτύπων ενώ η δεύτερη φάση έδωσε έμφαση στην
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των νομικών εργαλείων που υιοθετήθηκαν. Από
τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε παράγωγο δίκαιο (οδηγίες και
κανονισμούς) για τη ρύθμιση της πολιτικής του ασύλου, τα κράτη μέλη είναι
υποχρεωμένα να συντονίσουν την εθνική τους έννομη τάξη και διοικητική πρακτική
με το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Παρ’ όλα αυτά, τα ελάχιστα πρότυπα
επιτρέπουν στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ ευνοϊκότερες
διατάξεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους ανιθαγενείς που ζητούν διεθνή
προστασία από ένα κράτος μέλος (Καστανά Π., 2014). Οι στόχοι για τη δεύτερη φάση
της ΚΕΣΑ εμπεριέχονται στο Πρόγραμμα της Χάγης. Το σχέδιο βασίζεται σε
στρατηγική τριών αξόνων για την επίτευξη των στόχων της ΚΕΣΑ, που είναι:
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•

η εξασφάλιση της πρόσβασης σε άσυλο για όλους όσους το χρειάζονται

•

η πρόβλεψη μιας κοινής διαδικασίας ασύλου

•

η δημιουργία ενός ομοιόμορφου καθεστώτος ασύλου καθώς και επικουρικής
προστασίας

•

η συνεκτίμηση των θεμάτων που αφορούν το φύλο και τη θέση των ευάλωτων
ομάδων

•

η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε πρακτικά ζητήματα

•

η πρόβλεψη κανόνων που καθορίζουν τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και
μηχανισμών υποστήριξης της αλληλεγγύης

•

η διασφάλιση της συνέπειας μεταξύ της πολιτικής ασύλου και των άλλων
πολιτικών σχετικά με τη διεθνή προστασία (Καλαβρός – Γεωργόπουλος, 2013).

Το 2007 υιοθετήθηκε η «Πράσινη Βίβλος» σχετικά με το μέλλον της ΚΕΣΑ,
προτείνοντας την αύξηση των δυνατοτήτων υποβολής αίτησης ασύλου και τη βελτίωση
των μέτρων νομικής προστασίας κατά την υποβολή αίτησης ασύλου με σκοπό τον
προσδιορισμό του πλέον ενδεδειγμένου τρόπου εισδοχής μεταναστών στην ΕΕ προς
την αποφυγή αύξησης του αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται
παρανόμως στην Ένωσης λόγω απουσίας σαφώς καθορισμένων κριτηρίων για την
εισδοχή τους (Κωνσταντινίδης, 2017).

3.3 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (Κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 439/2010)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Υποστήριξης για το Άσυλο (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010).
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), είναι Οργανισμός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος ιδρύθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο
στην ουσιαστική εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ).
Ιδρύθηκε με σκοπό να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία για θέματα ασύλου και να
συνδράμει τα κράτη μέλη ώστε να εκπληρώνουν την ευρωπαϊκή και διεθνή υποχρέωσή
τους να παρέχουν προστασία σε όσους την έχουν ανάγκη. Λειτουργεί ως κέντρο
εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ασύλου και, επίσης, παρέχει υποστήριξη στα κράτη
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μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις
(EASO, 2014).
Όταν ένα κράτος μέλος δέχεται μεγάλη πίεση στο σύστημα ασύλου, εξαιτίας της
μεγάλης εισροής ατόμων τρίτων χωρών που ζητούν διεθνή προστασία ή λόγω της
γεωγραφικής θέσης του, τότε επεμβαίνει η Υπηρεσίας Υποστήριξης. Μετά από αίτηση
του κράτους μέλους που ζητάει την βοήθεια, η Υπηρεσία αποστέλλει ομάδες
υποστήριξης για τη διαδικασία ασύλου ή για τη δημιουργία των υποδομών υποδοχής.
Αυτές οι ομάδες προσφέρουν τεχνική συνδρομή σε υπηρεσίες διερμηνευτικού
χαρακτήρα, προσφέρουν πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο
και, επίσης, προσφέρουν τεχνογνωσία σχετικά με την εξέταση των φακέλων ασύλου
(Μανούρας, 2014).
Η EASO συμβάλλει στην εφαρμογή του ΚΕΣΑ, τόσο εντός όσο και εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις εσωτερικές

πτυχές του ΚΕΣΑ, η EASO

συγκεντρώνει πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία των αιτημάτων για
διεθνή προστασία στα κράτη μέλη και τις εθνικές νομοθεσίες σε θέματα ασύλου και
συντάσσει ετησίως έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην Ευρώπη και
προετοιμάζει, εφόσον απαιτείται, τεχνικά έγγραφα σχετικά με την εφαρμογή των
πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε θέματα ασύλου. Όσον αφορά τις
εξωτερικές πτυχές του ΚΕΣΑ, η EASO συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και
των δράσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη μετεγκατάσταση των
προσφύγων που προέρχονται από τρίτες χώρες και είναι υπεύθυνη για τη συνεργασία
με τρίτες χώρες για την προώθηση και την ενίσχυση της δημιουργίας υποδομών στα
οικεία συστήματα ασύλου και υποδομής και για την εκτέλεση περιφερειακών
προγραμμάτων προστασίας (EUR-Lex, 2011).
Η Υπηρεσία Υποστήριξης αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στον τομέα
της μετεγκατάστασης, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών διεθνούς προστασίας
των προσφύγων σε τρίτες χώρες και την ένδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες υποδοχής
τους. Διευκολύνει τα κράτη μέλη στην επανεγκατάσταση προσφύγων από τρίτες χώρες
προς την ΕΕ σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Η Υπηρεσία Υποστήριξης
ασχολείται με την περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων μεθοδολογιών και εργαλείων
προκειμένου να συνεισφέρει τόσος στην ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών
να προβαίνουν σε επανεγκατάσταση των προσφύγων όσο και στην αξιολόγηση και την
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περαιτέρω ανάπτυξη του κοινού προγράμματος επανεγκατάστασης της ΕΕ (EASO,
2014).

Κεφάλαιο 4
Οδηγίες για τις διαδικασίες ασύλου
4.1 Οδηγία 2011/95/ΕΕ
Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων
χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς
για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το
περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 2011).
Η οδηγία αναθεωρεί και αντικαθιστά την οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της
29ης Απριλίου 2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως
προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους, ώστε να
διασφαλιστεί η συνοχή με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΔΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (EUR-Lex, 2018
& Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004). Σύμφωνα με τις διατάξεις της
Οδηγίας κάθε υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής
του και αρνείται να επιστρέψει σε αυτήν επειδή φοβάται ότι θα υποστεί δίωξη λόγω
της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, των πολιτικών του φρονημάτων ή λόγω
του ότι ανήκει σε κάποια κοινωνική ομάδα, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για καθεστώς
πρόσφυγα (Καλαβρός - Γεωργόπουλος, 2013).
Σύμφωνα με την Αναφορά της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ, η Επιτροπή εντόπισε
διάφορα θέματα ατελούς ή/και εσφαλμένης μεταφοράς της Οδηγίας για την
αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής χαμηλότερων προτύπων από τα
κράτη μέλη συγκριτικά με τα πρότυπα που τίθενται από την Οδηγία. Επιπλέον, η
Επιτροπή εγείρει και θέματα ελλείψεων στις διατάξεις της Οδηγίας, όπως η αοριστία
και η ασάφεια ορισμένων εννοιών (φορείς προστασίας, εγχώρια προστασία, μέλος
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ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας), αφήνοντας περιθώριο για αποκλίνουσες ερμηνείες από
τα κράτη μέλη. Επομένως, κατά την πρώτη φάση εναρμόνισης, σημαντικές ανισότητες
εξακολουθούσαν να υφίστανται σχετικά με τους όρους χορήγησης

διεθνούς

προστασίας (Καστανά, 2014).
Η οδηγία 2011/95/ΕΕ, γνωστή ως «οδηγία αναγνώρισης», αποτελεί ένα από τα
κύρια μέσα εντός του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) μαζί με την
οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου (2013/32/ΕΕ), την οδηγίας για τις προϋποθέσεις
υποδοχής (2013/33/ΕΕ), τον κανονισμό του Δουβλίνου ((ΕΚ) 604/2013) και τον
κανονισμό EURODAC ((EE) 603/2013) (EUR-Lex, 2018).
Σκοπός της οδηγία είναι η θέσπιση κοινών απαιτήσεων για τον προσδιορισμό των
πολιτών τρίτων χωρών ή των απάτριδων που χρήζουν όντως διεθνούς προστασίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ως πρόσφυγες είτε ως δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και
η διασφάλιση ότι αυτά τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ελάχιστο επίπεδο
παροχών και δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες της ΕΕ (EUR-Lex, 2018).
Το άρθρο 4 της οδηγίας περί αναγνώρισης, ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την
αξιολόγηση των γεγονότων και περιστάσεων σε περιπτώσεις αιτήσεων διεθνούς
προστασίας. Για παράδειγμα η αξιολόγηση πρέπει να είναι εξατομικευμένη και
περιλαμβάνει τη συνεκτίμηση όλων των στοιχείων που σχετίζονται με τη χώρα
καταγωγής, τις δηλώσεις και τα έγγραφα που υπέβαλε ο αιτών, την ατομική κατάσταση
και των προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος, εάν οι δραστηριότητες του αιτούντος
από τότε που εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής του ανελήφθησαν με σκοπό την
δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την υποβολή της αίτησης και εάν θα ήταν
εύλογο να αναμένεται ότι ο αιτών θα θέσει τον εαυτό του υπό την προστασίας άλλης
χώρας, την ιθαγένεια της οποίας θα μπορούσε να διεκδικήσει (παράγραφος 3). Επίσης,
το γεγονός ότι ο αιτών έχει υποστεί δίωξη στο παρελθόν μπορεί να αποτελεί ισχυρή
ένδειξη μελλοντικού κινδύνου μετά την επιστροφή (παράγραφος 4) (Οργανισμός
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης,
2014 & Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011). Η παράγραφος 1, έχει
σχολιαστεί από την γενική εισαγγελέα E. Sharpston η οποία επισήμανε ότι η διαδικασία
συνεργασίας του άρθρου 4, παράγραφος 1, της οδηγίας για την αναγνώριση δεν
συνιστά δίκη. Αντ’ αυτού, προσφέρει μια ευκαιρία στον μεν αιτούντα να παρουσιάσει
τους ισχυρισμούς του και να προσκομίσει τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία, στις δε
αρμόδιες αρχές να συλλέξουν πληροφορίες, να δουν και να ακούσουν τον αιτούντα, να
αξιολογήσουν τη συμπεριφορά του και ενδεχομένως να αμφισβητήσουν την αξιοπιστία
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και τη συνοχή των ισχυρισμών του. Η λέξη ‘συνεργασία’ υποδηλώνει ότι αμφότερα τα
μέρη εργάζονται για έναν κοινό στόχο. Είναι αλήθεια ότι η διάταξη αυτή επιτρέπει στα
κράτη μέλη να απαιτούν από τον αιτούντα να υποβάλει τα στοιχεία που χρειάζονται
για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του. Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι το άρθρο 4
επιτρέπει την εφαρμογή την εφαρμογή απαιτήσεων ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία
οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να καθίστανται για τον αιτούντα πρακτικώς αδύνατη ή
υπερβολικά δυσχερής (για παράδειγμα, μέσω επιβολής υψηλού επιπέδου αποδείξεως,
όπως είναι η πεποίθηση πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας ή το επίπεδο ποινικής ή
οιονεί ποινικής διαδικασίας) η προσκόμιση των στοιχείων που απαιτούνται για την
τεκμηρίωση του αιτήματός του στο πλαίσιο της οδηγίας για την αναγνώριση. Ωστόσο,
όταν προσκομίζονται πληροφορίες από τις οποίες προκύπτουν σοβαροί λόγοι για να
αμφισβητηθεί το αληθές των ισχυρισμών του αιτούντος άσυλο, το άτομο πρέπει να
παρέχει ικανοποιητική εξήγηση για τις προβαλλόμενες ασυμφωνίες (European Asylum
Support Office, 2014).
Η έννοια της εγχώριας προστασίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8, προβλέπει
ουσιαστικά ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί πρόσφυγας
ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, όταν μπορεί να τύχει προστασίας στη χώρα
καταγωγής του. Ο όρος «προστασία» σημαίνει ότι η επίκληση της έννοιας είναι δυνατή
μόνο εάν διαπιστώνεται ή θεωρείται, καταρχάς, ότι ο αιτών έχει βάσιμο φόβο να
υποστεί διώξεις ή διατρέχει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης στην περιοχή
καταγωγής του. Εάν στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση σε τμήμα της χώρας
καταγωγής πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 8, ένα κράτος μέλος
δικαιούται να συμπεράνει ότι ο αιτών δεν χρήζει διεθνούς προστασίας. Η παράγραφος
1 του άρθρου 8 στοιχείο α) απαιτεί να μην υπάρχει για τον αιτούντα βάσιμος φόβος ότι
θα υποστεί ή ότι θα διατρέχει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης στο τμήμα της
χώρας στο οποίο προτείνεται να παρασχεθεί εγχώρια προστασία. Η αρχικής ή
οποιαδήποτε νέα μορφή δίωξης ή σοβαρής βλάβης σε τμήμα της χώρας εμποδίζει την
εφαρμογή της έννοιας της εγχώριας προστασίας, εκτός εάν υπάρχει πρόσβαση σε
προστασία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β). Η παράγραφος 2 υποχρεώνει
τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 1, να λαμβάνουν υπόψη
περιστάσεις που επικρατούν στο εν λόγω τμήμα της χώρας και τις προσωπικές
περιστάσεις του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 4 (European Asylum Support Office,
2014).
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Δυνάμει του άρθρου 9, η δίωξη πρέπει να είναι αρκούντως σοβαρή λόγω της φύσης
ή της επανάληψής της ώστε να συνιστά σοβαρή παραβίαση βασικών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ειδικά των δικαιωμάτων από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση βάσει του
άρθρου 15 παράγραφος 2 της ΕΣΔΑ, να είναι μια συσσώρευση μέτρων,
συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία να είναι
αρκούντως σοβαρή ούτως ώστε να θίγει ένα άτομο κατά τρόπο αντίστοιχο με τον
αναφερόμενο στο εδάφιο α). Το άρθρο 9 ορίζει επίσης ότι οι πράξεις δίωξης μπορούν
να λαμβάνουν διάφορες μορφές, μεταξύ των οποίων πράξεις σωματικής ή ψυχικής
βίας, διοικητικά ή νομικά μέτρα (όπως για παράδειγμα στην περίπτωση νόμων που
απαγορεύουν την ομοφυλοφιλία ή την ανεξιθρησκεία), καθώς και πράξεις που
στοχεύουν το φύλο ή τα παιδιά. Για παράδειγμα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων
μπορούν να θεωρούνται θύματα δίωξης (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).
Οι περιπτώσεις όπου ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής παύει να είναι
πρόσφυγας είναι, όταν εξασφαλίσει ξανά οικειοθελώς την προστασία της χώρας της
ιθαγένειας, ή ανακτήσει οικειοθελώς την ιθαγένεια που απώλεσε στο παρελθόν, ή
αποκτήσει νέα ιθαγένεια και απολαύει την προστασία της χώρας που τη χορήγησε, ή,
επίσης, έχει εγκατασταθεί οικειοθελώς στη χώρα που είχε εγκαταλείψει. Επιπλέον
λόγος παύσης της ιδιότητας του πρόσφυγα είναι, όταν δεν υφίστανται πλέον οι
συνθήκες στη χώρα που τον οδήγησαν στην εγκατάλειψή της και άρα μπορεί να
απολαύει την προστασία που του παρέχει (άρθρο 11 παράγραφος 1). Σύμφωνα με την
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη εξετάζουν εάν η μεταβολή των συνθηκών, στη χώρα
ιθαγένειας, είναι ουσιαστική και μη προσωρινή. Αποκλεισμό από το καθεστώς
πρόσφυγα, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2, υπάρχει, όταν ο υπήκοος τρίτης
χώρα ή ανιθαγενής έχει διαπράξει έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, έχει διαπράξει σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα εκτός
της χώρας ασύλου ή είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις
αρχές των Ηνωμένων Εθνών (άρθρο 1 και 2 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών). Οι λόγοι παύσης και αποκλεισμού από την επικουρική προστασία (άρθρα 16
και 17) είναι παρόμοιοι με αυτούς που αναφέρθηκαν στα άρθρα 11 και 12 (Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011).
Η αναθεωρημένη οδηγία περί αναγνώρισης, περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τους
ασυνόδευτους ανηλίκους στους οποίους χορηγείται άσυλο ή επικουρική προστασία.
Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διασφαλίζουν την εκπροσώπηση
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του ασυνόδευτου ανηλίκου και την διενέργεια τακτικών αξιολογήσεων από τις
αρμόδιες αρχές. Η εκπροσώπηση του ανηλίκου μπορεί να γίνεται από νόμιμο κηδεμόνα
ή, όπου είναι απαραίτητο, με την ανάθεση της σχετικής ευθύνης σε οργάνωση
επιφορτισμένη με τη μέριμνα και την ευημερία ανηλίκων ή με οποιαδήποτε άλλη
ενδεδειγμένη μορφή εκπροσώπησης (άρθρο 31). Το άρθρο 31 παράγραφος 3, ορίζει
περαιτέρω ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την τοποθέτηση των ασυνόδευτων
ανηλίκων στους οποίους έχει χορηγηθεί άσυλο μαζί με ενήλικους συγγενείς, σε
οικογένεια που θα έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας
ανηλίκων ή σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους. Εν προκειμένω,
οι απόψεις του τέκνου λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με την ηλικία του και το βαθμό
ωριμότητάς του (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014). Στην περίπτωση χορήγησης, σε ασυνόδευτο ανήλικο,
διεθνούς προστασίας χωρίς να έχει ξεκινήσει η αναζήτηση της οικογένειάς του, τα
κράτη μέλη θα προβούν στην άμεση αναζήτησή τους, ενώ προστατεύουν το μείζον
συμφέρον του ανηλίκου (παράγραφος 5) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 2011).
Το άρθρο 24 ρυθμίζει το δικαίωμα στη χορήγηση επίσημων εγγράφων. Τα πρόσωπα
τα οποία αναγνωρίζονται ως χρήζοντα διεθνούς προστασίας δικαιούνται άδειες
διαμονής, τριετείς για τους πρόσφυγες και μονοετείς στις περιπτώσεις επικουρικής
προστασίας. Το άρθρο 25 προβλέπει το δικαίωμα των προσφύγων, και σε ορισμένες
περιπτώσεις και των δικαιούχων επικουρικής προστασίας, στη χορήγηση ταξιδιωτικών
εγγράφων (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).

4.2 Οδηγία 2013/32/ΕΕ
Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνής προστασίας (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2013).
Τέθηκε σε ισχύ στις 21 Ιουλίου 2013 και κατήργησε την οδηγία 2005/85/ΕΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα
κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (Ελληνικό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).
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Η Οδηγία (2013/32/ΕΕ) ορίζει ιδιαίτερα λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις
διαδικασίες για τη χορήγηση και την ανάκληση διεθνούς προστασίας. Η οδηγία
εφαρμόζεται στις αιτήσεις ασύλου οι οποίες υποβάλλονται στο έδαφος των κρατών
μελών της ΕΕ που δεσμεύονται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων, των
χωρικών υδάτων και των ζωνών διέλευσης (Άρθρο 3). (Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018) Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, στις
αιτήσεις διπλωματικού ή εδαφικού ασύλου που υποβάλλονται σε αντιπροσωπείες
κρατών μελών η οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 2013).
Το άρθρο 6, παρ. 1, αναφέρεται στο χρονικό όριο καταχώρησης της αίτησης
διεθνούς προστασίας το οποίο αλλάζει ανάλογα με την αρχή στην οποία υποβάλλεται
η αίτηση. Τρείς ημέρες είναι το χρονικό όριο στις περιπτώσεις όπου η αίτηση διεθνούς
προστασίας υποβάλλεται σε αρχή αρμόδια για την καταχώρηση των αιτήσεων ενώ έξι
εργάσιμες ημέρες είναι στις περιπτώσεις όπου η αίτηση υποβάλλεται σε άλλες αρχές
οι οποίες δεν είναι αρμόδιες αλλά ενδεχομένως να λαμβάνουν τέτοιες αιτήσεις. Τα
κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν γίνεται χρήση εντύπου που υποβάλλεται
από αιτούντα ή εθνικής έκθεσης για την υποβολή της αίτησης, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 6, οι αιτούντες λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια για να
συμπληρώνουν τα εν λόγω έντυπα, εφόσον είναι αναγκαίο. Διαφορετικά, θεωρείται ότι
οι αιτούντες δεν έχουν πραγματική δυνατότητα υποβολής το συντομότερο δυνατό και
η μη συμμόρφωση με το άρθρο 6 παρ. 4 δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται εις βάρος τους.
Η παράγραφος 5 του άρθρου επεκτείνει τις προθεσμίες καταχώρησης της αίτησης
ασύλου που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 1, σε δέκα εργάσιμες ημέρες σε
περιπτώσεις ταυτόχρονης αίτησης διεθνούς προστασίας από μεγάλο αριθμό υπηκόων
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών (Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2018).
Το άρθρο 9 παρ. 1, ορίζει ότι η παρουσία του αιτούντος άσυλο στο έδαφος ενός
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νόμιμη. Αναφέρει ότι στους στους
αιτούντες άσυλο επιτρέπεται να παραμείνουν στο κράτος μέλος για τον σκοπό της
διαδικασίας, μέχρις ότου ληφθεί απόφαση από την υπεύθυνη αρχή, παρότι υπάρχουν
κάποιες εξαιρέσεις στις περιπτώσεις μεταγενέστερης υποβολής αίτησης και στις
περιπτώσεις επικείμενης παράδοσης ή έκδοσης προσώπου είτε σε άλλο κράτος μέλος,
δυνάμει υποχρεώσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή άλλως, είτε
σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή δικαστήρια (άρθρο 9 παράγραφος 2). Εάν τα κράτη μέλη
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κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι η παράδοση ή η
έκδοση του ενδιαφερομένου δεν θα οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση επαναπροώθηση κατά
παράβαση των διεθνών και ενωσιακών τους υποχρεώσεων (άρθρο 9 παράγραφος 3)
(Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).
Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 και 2, φροντίζουν να γίνονται δεκτές
όλες οι αιτήσεις ασύλου, ακόμα και αυτές που υποβλήθηκαν εκτός της προβλεπόμενης
προθεσμίας, αφού εξακριβωθεί αν οι αιτούντες αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες ή εάν
είναι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας. Στην παράγραφο 3, αναφέρονται οι
προϋποθέσεις βάσει των οποίων, εξετάζονται οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας και
λαμβάνονται οι αποφάσεις. Έτσι λοιπόν, οι αιτήσεις θα πρέπει να εξετάζονται από τα
κράτη μέλη με αντικειμενικότητα και αμερόληπτα και σε ατομική βάση, όπως επίσης,
το ίδιο ισχύει, και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Θα πρέπει, επίσης, να
λαμβάνονται συγκεκριμένες και ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση
στις χώρες καταγωγής των αιτούντων διεθνούς προστασίας αλλά και των χωρών μέσω
των οποίων διήλθαν, όποτε είναι απαραίτητο, και πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές
θα πρέπει να έχει και το προσωπικό το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση των
αιτήσεων και την λήψη αποφάσεων. Προϋπόθεση αποτελεί, επίσης, η γνώση του
προσωπικού, που εξετάζει τις αιτήσεις και λαμβάνει τις αποφάσεις, όσον αφορά τις
συναφείς απαιτήσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της νομοθεσίας περί ασύλου και
προσφύγων αλλά και η δυνατότητα του προσωπικού να ζητήσεις συμβουλές από
εμπειρογνώμονες επί ειδικών ζητημάτων, όταν είναι απαραίτητο. Τέτοια ζητήματα,
μπορεί να είναι ιατρικά, θρησκευτικά ή πολιτιστικά αλλά και ζητήματα που έχουν
σχέση με το φύλο ή τα παιδιά (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013).
Στον αιτούντα άσυλο πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα προσωπικής συνέντευξης
(άρθρα 14-15). Η συνέντευξη πρέπει να διενεργείται υπό συνθήκες που διασφαλίζουν
την εμπιστευτικότητα, κατά κανόνα χωρίς την παρουσία μελών της οικογένειας του
αιτούντος. Το πρόσωπο που διεξάγει τη συνέντευξη πρέπει να διαθέτει τα προσόντα για
να συνεκτιμήσει τις συνθήκες που περιβάλλουν την αίτηση, συμπεριλαμβανομένης της
πολιτιστικής προέλευσης, του φύλου, του γενετήσιου προσανατολισμού, της
ταυτότητας φύλου ή του ευάλωτου της θέσης του αιτούντος. Για κάθε προσωπική
συνέντευξη πρέπει να συντάσσεται γραπτή έκθεση και να τίθεται υπόψη του αιτούντος
(άρθρο 17). Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν στον αιτούντα την ευκαιρία να
διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση πριν η αρμόδια αρχή λάβει
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απόφαση ως προς την αίτηση (άρθρο 17 παράγραφος 3) (Οργανισμός Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).
Το άρθρο 25 παράγραφος 1 της οδηγία 2013/32/ΕΕ, αναφέρει πως ο ασυνόδευτος
ανήλικος πρέπει να διαθέτει εκπρόσωπο ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα
με την αρχή του μείζονος συμφέροντος του παιδιού και θα πρέπει ο εκπρόσωπος να
συμβουλέψει τον ασυνόδευτο ανήλικο για το πως πρέπει να προετοιμαστεί για την
προσωπική συνέντευξη. Σε περίπτωση που ο ανήλικος, πιθανότατα, συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας του προτού ληφθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό, μπορούν να κράτη
μέλη να μην διορίσουν εκπρόσωπο (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2013). Η παράγραφος 5 του άρθρου, επιτρέπει στα κράτη μέλη να καταφεύγουν σε
ιατρικές εξετάσεις, ωστόσο προβλέπει ότι κάθε ιατρική εξέταση πραγματοποιείται με
πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας του αιτούντος, διενεργείται με την επιλογή των
λιγότερο παρεμβατικών εξετάσεων και διενεργείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους
επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Η εν λόγω διάταξη ορίζει επίσης, ότι οι αιτούντες
πρέπει να ενημερώνονται σε γλώσσα την οποία κατανοούν σχετικά με τη δυνατότητα
διενέργειας του εν λόγω υπολογισμού της ηλικίας και ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η
συναίνεσή τους στη διενέργεια της εξέτασης. Η άρνηση υποβολής σε εξέταση για τον
υπολογισμό της ηλικίας, δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης
διεθνούς προστασίας (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2015).
Σε περίπτωση ανάκλησης της αίτησης του αιτούντα για διεθνή προστασία (άρθρο
27 παράγραφος 1), τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αποφαινόμενη αρχή να
αποφασίσει είτε τον τερματισμό της εξέτασης, είτε την απόρριψη της αίτησης. Τα
κράτη μέλη δρουν με τον ίδιο τρόπο και στην περίπτωση υποψίας ότι ο αιτών έχει
σιωπηρά ανακαλέσει την αίτηση του (άρθρο 28 παράγραφος 1). Οι λόγοι, που τα κράτη
μέλη θεωρούν ότι ο αιτών έχει προβεί σε σιωπηρή ανάκληση μπορεί να είναι, η μη
ανταπόκριση σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών σημαντικών για την αίτηση του ή
να μην παρέστη στην προσωπική συνέντευξη, με δική του πρωτοβουλία. Επιπλέον
λόγος, μπορεί να είναι η αναχώρηση χωρίς άδεια από το μέρος όπου ζούσε ή ήταν υπό
κράτηση και δεν επικοινώνησε με καμία αρμόδια αρχή. Στην περίπτωση που ο αιτών
αναφέρεται και πάλι στην αρμόδια αρχή (άρθρο 28 παράγραφος 2), μπορεί να ζητήσει
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την επανεξέταση της υπόθεσής του ή να υποβάλλει νέα αίτηση (Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013).
Στο άρθρο 31, παράγραφος 3, ορίζεται ότι μια απόφαση ασύλου πρέπει καταρχήν
να λαμβάνεται εντός έξι μηνών. Η προθεσμία των έξι μηνών μπορεί να παρατείνεται
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες στις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται
σύνθετα πραγματικά ή/και νομικά ζητήματα, ένας μεγάλος αριθμός υπηκόων τρίτων
χωρών ή ανιθαγενών ζητεί συγχρόνως διεθνή προστασία, γεγονός που καθιστά πολύ
δύσκολη στην πράξη την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός της εξάμηνης προθεσμίας
ή στην περίπτωση όπου η καθυστέρηση μπορεί να αποδοθεί στην παράλειψη του
αιτούντος να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το άρθρο 13
της οδηγίας (Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2018). Σε αιτιολογημένες περιστάσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να υπερβούν τις
προθεσμίες κατά τρεις μήνες. Υπάρχει το ενδεχόμενο αναβολής της διαδικασίας
εξέτασης, στην περίπτωση όπου η αποφαινόμενη αρχή δεν μπορεί να αποφασίσει,
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3, λόγω της αβέβαιης
κατάστασης στη χώρα καταγωγής. Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη
επανεξετάζουν την κατάσταση στη χώρα καταγωγής ανά έξι μήνες, ενημερώνουν τους
αιτούντες τον λόγο αναβολής της αίτησης καθώς και την Επιτροπή για την αναβολή
των διαδικασιών για τη χώρα καταγωγής (παράγραφος 4). Σε κάθε περίπτωση, τα
κράτη μέλη πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία εξέτασης εντός 21 μηνών από την
στιγμή της κατάθεσης της αίτησης (παράγραφος 5). Οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες,
τα κράτη μέλη ορίζουν πως μια διαδικασία εξέτασης μπορεί να επιταχυνθεί ή/και να
διενεργηθεί στα σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης, είναι όταν ο αιτών έχει θέσει, κατά την
υποβολή της αίτησης, θέματα άνευ σημασίας για την εξέτασή του, προέρχεται από
ασφαλή χώρα καταγωγής, παρουσίασε ή απέκρυψε ψευδείς πληροφορίες ή έγγραφα,
έχει καταστρέψει ή πετάξει έγγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό, έχει υποβάλει
μεταγενέστερη αίτηση διεθνούς προστασίας η οποία είναι απαράδεκτη, έχει υποβάλει
αίτηση με μοναδικό σκοπό την καθυστέρηση ή την αποτροπή εκτέλεσης απόφασης για
την απομάκρυνσή του καθώς ακόμα, έχει εισέλθει παράνομα σε κράτος μέλος και
παρέτεινε τη διαμονή του παράνομα χωρίς ωστόσο αργότερα να έχει υποβάλει αίτηση
διεθνούς προστασία. Επίσης, αρνείται να προβεί στη διαδικασία λήψης των
δακτυλικών αποτυπωμάτων και υπάρχει η πιθανότητα να συνιστά κίνδυνο για την
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εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη κράτους μέλους ή έχει απελαθεί (παράγραφος 8)
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013).
Στο άρθρο 35, δίνεται η έννοια της πρώτης χώρας ασύλου, όπου σύμφωνα με το
άρθρο αυτό μια χώρα μπορεί να θεωρηθεί ως πρώτη χώρα ασύλου όταν ο αιτών έχει
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας από τη χώρα αυτή και απολαύει ακόμη της σχετικής
προστασίας ή όταν απολαύει άλλης επαρκούς προστασίας στην εν λόγω χώρα
επωφελούμενος από την αρχή της μη επαναπροώθησης με την προϋπόθεση ότι θα γίνει
ξανά δεκτός στη χώρα αυτή (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013).
Το άρθρο 43 της Οδηγίας για τις Διαδικασίες Ασύλου επιτρέπει την επεξεργασία
των αιτήσεων ασύλου στα σύνορα. Εκεί, δύνανται να λαμβάνονται αποφάσεις ως προς
το παραδεκτό της αίτησης. Αποφάσεις μπορούν επίσης να λαμβάνονται επί της ουσίας,
σε περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η εφαρμογή συνοπτικών διαδικασιών σύμφωνα με το
άρθρο 31 παράγραφος 8 της οδηγίας. Εφαρμογή βρίσκουν οι βασικές αρχές και
εγγυήσεις που ισχύουν για τις αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του εδάφους. Η
παράγραφος 2 του άρθρου 43, ορίζει ότι η απόφαση στο πλαίσιο των διαδικασιών στα
σύνορα πρέπει να λαμβάνεται το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την
υποβολή της αίτησης, διαφορετικά πρέπει να επιτραπεί στον αιτούντα η είσοδος στο
έδαφος του κράτους (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014). Στην περίπτωση όπου υπάρχει άφιξη μεγάλου
αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι υποβάλουν αιτήσεις διεθνούς
προστασίας στα σύνορα ή σε ζώνη διέλευσης και είναι αδύνατη η εφαρμογή της
παραγράφου 1 τότε οι διαδικασίες εφαρμόζονται οπουδήποτε και για όλο το χρονικό
διάστημα οι αιτούντες φιλοξενούνται σε σημεία κοντά σε σύνορα ή σε ζώνη διέλευσης
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013).
Οι αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικές διαδικασίες
ασύλου, συμπεριλαμβανομένης μιας αποτελεσματικής προσφυγής, ικανής να
αναστείλει την απομάκρυνσή τους κατά τη διάρκεια ανωτέρω διαδικασίας. Πράγματι,
δυνάμει του άρθρου 46 παράγραφοι 1 και 3, οι αιτούντες διεθνή προστασία πρέπει να
έχουν δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου κατά, μεταξύ
άλλων, των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά με την αίτησή τους (Ελληνικό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018). Η πραγματική
προσφυγή πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη και ex nunc εξέταση τόσο των πραγματικών
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όσο και των νομικών περιστάσεων. Οι τασσόμενες προθεσμίες δεν πρέπει να
καθιστούν αδύνατη ή υπέρμετρα δυσχερή την άσκηση του δικαιώματος προσφυγής
(άρθρα 3-4). Σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 6, το δικαίωμα παραμονής του
αιτούντος δεν ισχύει κατά τρόπο αυτόματο σε κάποιες περιπτώσεις αβάσιμης ή
απαράδεκτης αίτησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το δευτεροβάθμιο όργανο θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά πόσον επιτρέπεται η παραμονή του αιτούντος στην
επικράτεια εν αναμονή της έκβασης της προσφυγής (Οργανισμός Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).

4.3 Οδηγία 2013/33/ΕΕ
Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης
Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή
προστασία (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013).
Σκοπός της Οδηγίας περί Υποδοχής (2013/33/ΕΕ) είναι, η θέσπιση κανόνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης ή υποδοχής των αιτούντων
διεθνή προστασία (αιτούντες άσυλο ή πρόσωπα που αιτούνται επικουρική προστασία)
οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή για την εξέταση της αίτησής τους. Οι εν λόγω κανόνες
θα πρέπει να συμβάλλουν στην αποτροπή της μετακίνησης των ατόμων, σε
διαφορετικές χώρες, λόγω των διακυμάνσεων των συνθηκών διαβίωσης. Αποσκοπεί,
επίσης, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο
στην Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διασφάλιση της τήρησης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (EUR-Lex, 2016).
Δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, η Οδηγία περί Συνθηκών Υποδοχής ορίζει την
κράτηση ως περιορισμό του αιτούντος σε ειδικό χώρο που επιβάλλει ένα κράτος μέλος
της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη στέρηση της ελευθερίας κυκλοφορίας του (Άρθρο 2 εδάφιο
η)). Ο όρος «ασυνόδευτοι ανήλικοι», αναφέρεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών,
τα οποία εισέρχονται στο ευρωπαϊκό έδαφος χωρίς να υπάρχει ενήλικας υπεύθυνος για
αυτά στο κράτος υποδοχής (Άρθρο 2 εδάφιο ε)). Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση, περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τα
άτομα αυτά (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014). Επίσης, με τον όρο «συνθήκες υποδοχής» νοείται η
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δέσμη μέτρων που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη προς όφελος των αιτούντων
(Άρθρο 2 εδάφιο στ)) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013).
Εντός δεκαπέντε ημερών από την κατάθεση αίτησης ασύλου, οι αιτούντες άσυλο
πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα πλεονεκτήματα που τους παρέχονται και τις
ενδεχόμενες υποχρεώσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται όσον αφορά τις
συνθήκες υποδοχής (Άρθρο 5). Πρέπει, επίσης, να τους παρέχονται πληροφορίες
σχετικά με τις δυνατότητες νομικής συνδρομής ή άλλης διαθέσιμης βοήθειας. Ο
ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τις παρεχόμενες πληροφορίες
(Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της
Ευρώπης, 2014).
Το δικαίωμα χορήγησης επίσημων εγγράφων για τους αιτούντες άσυλο, δυνάμει του
δικαίου της ΕΕ, καθορίζεται από το άρθρο 6 της Οδηγίας περί Συνθηκών Υποδοχής.
Το άρθρο 6 της οδηγίας, αναφέρεις ότι σε όλους όσους υποβάλλουν αίτηση ασύλου
πρέπει να χορηγείται, εντός τριών ημερών, έγγραφο το οποίο πιστοποιεί το καθεστώς
τους ως αιτούντες άσυλο ή ότι μπορούν να παραμείνουν στο έδαφος του κράτους
μέλους για όσο διάστημα εξετάζεται η αίτησή τους. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου, τα κράτη δύνανται να μην το πράξουν όταν ο αιτών είναι υπό κράτηση ή στα
σύνορα (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).
Προβλέποντας ότι τα κράτη μέλη δεν υποβάλλουν σε κράτηση ένα πρόσωπο απλώς
και μόνο διότι είναι αιτών σύμφωνα με την Οδηγία περί Διαδικασιών (2013/33/ΕΕ), το
άρθρο 8, παράγραφος 1, της Οδηγίας περί Υποδοχής, σκοπεί να διασφαλίσει τον
σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος των ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών
στην ελευθερία και την ασφάλεια. Όπως προκύπτει από την αιτιολογική σκέψη 15, της
Οδηγίας περί Υποδοχής, η κράτηση των εν λόγω αιτούντων από τα κράτη μέλη
επιτρέπεται μόνο υπό εξαιρετικές περιστάσεις και κατ’ εξαίρεση και πρέπει να διέπεται
από την αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας όσον αφορά τόσο τον τρόπο
όσο και τον σκοπό της κρατήσεως (C-601/15 PPU, J.N). Η κράτηση πρέπει να αποτελεί
ύστατη λύση εφόσον έχουν πρώτα εξαντληθεί όλες οι εναλλακτικές λύσεις, εκτός εάν
οι εναλλακτικές αυτές λύσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στην υπό
εξέταση περίπτωση (άρθρο 8 παράγραφος 2) (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014). Στην παράγραφο 3,
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δίνονται οι περιπτώσεις όπου ο αιτών μπορεί να υποβληθεί σε κράτηση. Έτσι λοιπόν,
στο στοιχείο α) αναφέρεται πως ο αιτών μπορεί να υποβληθεί σε κράτηση προκειμένου
να διαπιστωθεί ή να επαναληφθεί η ταυτότητα ή υπηκοότητά του, το στοιχείο ε)
αναφέρει πως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση προστασίας της εθνικής ασφάλειας ή της
δημόσιας τάξης ενώ σύμφωνα με το στοιχείο β), προκειμένου να προσδιοριστούν τα
στοιχεία εκείνα στα οποία βασίζεται η αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας (Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013). Σύμφωνα με την παράγραφο 3, στοιχείο
γ), επιτρέπεται η κράτηση των αιτούντων άσυλο που φτάνουν στα σύνορα, όταν αυτό
είναι αναγκαίο για να παρθεί απόφαση για το δικαίωμά τους για είσοδο στο έδαφος
(Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της
Ευρώπης, 2014). Το άρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο δ), σκοπεί ακριβώς να
οριοθετήσει τα μέτρα κρατήσεως που μπορούν να διαταχθούν από τα κράτη μέλη σε
τέτοιου είδους περιπτώσεις. Η θέση υπό κράτηση, με βάση τη διάταξη αυτή, είναι
δυνατή μόνο αν, αφενός, ο αιτών, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διεθνούς
προστασίας, κρατείται στο πλαίσιο διαδικασίας επιστροφής με βάση την οδηγία περί
επιστροφής (2008/115/ΕΚ), προκειμένου να προετοιμαστεί η επιστροφή του και/ή να
διεξαχθεί η απομάκρυνσή του, και, αφετέρου, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος είναι σε
θέση να τεκμηριώσει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να
θεωρείται ότι ο αιτών υπέβαλε την εν λόγω αίτηση διεθνούς προστασίας προκειμένου
απλώς να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εκτέλεση της αποφάσεως επιστροφής που
έχει εκδοθεί σε βάρος του. Συνεπώς, είναι σαφές ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3 στοιχείο
δ), δεν καλύπτει την περίπτωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος, κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης ασύλου, είτε δεν στερείται της ελευθερίας του είτε στερείται
αυτής, όχι όμως στο πλαίσιο διαδικασίας επιστροφής με βάση την οδηγία περί
επιστροφής (C-601/15 PPU, J.N).
Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1, η κράτηση αιτούντος έχει τη μικρότερη
δυνατή διάρκεια και εφαρμόζεται μόνο για όσο διάστημα ισχύουν οι λόγοι που
καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3. Η κράτηση του αιτούντος διατάσσεται
εγγράφως από τις δικαστικές από τις δικαστικές ή διοικητικές αρχές όπου και
αναφέρονται οι πραγματικοί και νομικοί λόγοι κράτησης (άρθρο 9 παράγραφος 2).
Σύμφωνα με την παράγραφο 4, οι αιτούντες οφείλουν να ενημερώνονται εγγράφως σε
γλώσσα που κατανοούν για τους λόγους κράτησής τους και τις διαδικασίες που
μπορούν να ακολουθήσουν για την προσβολή της εντολής κράτησης αλλά και για τη
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δυνατότητα δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης (Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013). Το άρθρο 9, παράγραφος 5, ορίζει ότι η κράτηση πρέπει
να επανεξετάζεται σε εύλογα χρονικά διαστήματα, είτε μετά από αίτηση του υπηκόου
τρίτης χώρας είτε αυτεπαγγέλτως. Η επανεξέταση πρέπει να διενεργείται από
δικαστική αρχή στην περίπτωση αιτούντων άσυλο, ενώ για πρόσωπα που βρίσκονται
σε διαδικασία επιστροφής αυτό απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις παρατεταμένης
κράτησης. Όταν, στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας, η παράταση μέτρου κρατήσεως
αποφασίστηκε μη τηρηθέντος του δικαιώματος ακροάσεως, ο εθνικός δικαστής που
καλείται να αξιολογήσει τη νομιμότητα της αποφάσεως αυτής, δύναται να διατάξει την
άρση του μέτρου κρατήσεως μόνο αν εκτιμά ότι η προσβολή αυτή όντως στέρησε
εκείνον που την προβάλλει από τη δυνατότητα να αμυνθεί καλύτερα έτσι ώστε η
διοικητική αυτή διαδικασία να κατέληγε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Ρυθμίζεται,
επίσης, η παροχή νομικής συνδρομής (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).
Το άρθρο 11 της οδηγία, προβλέπει ότι τα παιδιά τίθενται υπό κράτηση μόνο σε
έσχατη ανάγκη και μόνο εφόσον δεν μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά
λιγότερο περιοριστικά μέτρα. Η εν λόγω κράτηση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
συντομότερη και να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την απελευθέρωση
των κρατούμενων παιδιών και για την τοποθέτησή τους σε κατάλληλα καταλύματα. Σε
περίπτωση κράτησης παιδιών, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών και των
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που αρμόζουν στην ηλικία τους. Βάσει του ίδιου
άρθρου, τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει επίσης να κρατούνται μόνο σε εξαιρετικές
περιστάσεις και να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την απελευθέρωσή τους
το συντομότερο δυνατόν. Δεν πρέπει να κρατούνται ποτέ σε σωφρονιστικά
καταστήματα, αλλά να τους παρέχεται κατάλυμα σε ιδρύματα τα οποία τα οποία
διαθέτουν προσωπικό και εγκαταστάσεις κατάλληλες για την ηλικία τους. Πρέπει,
επίσης, να στεγάζονται χωριστά από τους ενηλίκους (Οργανισμός Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2015).
Δυνάμει της Οδηγία περί Συνθηκών Υποδοχής, οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα
να λαμβάνουν στήριξη όταν ασκούν αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας. Σύμφωνα
με το άρθρο 17, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να παρέχονται στα πρόσωπα
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που ζητούν διεθνή προστασία υλικές συνθήκες υποδοχής, οι οποίες εξασφαλίζουν ένα
επαρκές επίπεδο διαβίωσης για τους αιτούντες που τους επιτρέπει να συντηρηθούν και
διαφυλάσσει τη σωματική και ψυχική τους υγεία (Οργανισμός Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014). Τα κράτη
μέλη δύνανται να ζητήσουν από τους αιτούντες να καλύπτουν, οι ίδιοι, το κόστος των
υλικών συνθηκών υποδοχής και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σε περίπτωση
που οι αιτούντες διαθέτουν επαρκείς πόρους (άρθρο 17 παράγραφος 4) (Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013). Οι αιτούντες άσυλο, δικαιούνται την
απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την
παροχή πρώτων βοηθειών και την αναγκαία θεραπεία ασθενείας, καθώς και την
απαραίτητη ιατρική ή άλλη συνδρομή για όσους έχουν ειδικές ανάγκες (άρθρο 19)
(Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της
Ευρώπης, 2014).
Το άρθρο 21 αναφέρει ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους την ειδική κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, στα οποία
συγκαταλέγονται και τα άτομα με αναπηρία, κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί
υλικών συνθηκών υποδοχής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και περιγράφονται
στην οδηγία. Οι ιδιαίτερές τους ανάγκες υποδοχής, θα πρέπει να εκτιμούνται και να
τους παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη (άρθρο 21 και 22), συμπεριλαμβανομένης της
φροντίδας της ψυχικής υγείας, όποτε αυτό είναι απαραίτητο (άρθρο 19) (Οργανισμός
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης,
2014).
Το άρθρο 24, προβλέπει περαιτέρω ότι στο μέτρο του δυνατού, τα αδέλφια
παραμένουν μαζί, λαμβανομένου υπόψη του απώτερου συμφέροντος του εκάστοτε
ανηλίκου και, ιδίως, της ηλικίας και του βαθμού ωριμότητάς του. Οι αλλαγές διαμονής
ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. Προβλέπει, επίσης, ότι
οι απασχολούμενοι με ασυνόδευτους ανηλίκους πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη
κατάρτιση (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014). Το άρθρο 24, παράγραφος 3, υποχρεώνει τα κράτη
μέλη να αρχίσουν να αναζητούν τα μέλη της οικογένειας του ασυνόδευτου παιδιού,
εφόσον συντρέχει ανάγκη. Τούτο, πραγματοποιείται με τη βοήθεια διεθνών ή άλλων
σχετικών οργανώσεων, το συντομότερο δυνατόν αφότου ασκηθεί αίτηση παροχής
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διεθνούς προστασίας, προστατεύοντας, παράλληλα, το μείζον συμφέρον του παιδιού.
Σε περίπτωση ενδεχόμενης απειλής κατά της ζωής ή της ακεραιότητας του παιδιού ή
των στενών συγγενών του, ιδίως αν αυτοί διαμένουν στη χώρα καταγωγής, πρέπει να
διασφαλίζεται ότι η συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των πληροφοριών που τους
αφορούν γίνεται εμπιστευτικά, ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλειά τους
(Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της
Ευρώπης, 2015).
Μια απόφαση περί μη παροχής υποστήριξης σχετικά με το άσυλο, η οποία
λαμβάνεται δυνάμει της Οδηγίας περί Συνθηκών Υποδοχής, δύναται να προσβληθεί
από τον θιγόμενο (άρθρο 26). Σε περίπτωση προσφυγής ή επανεξέτασης της απόφασης,
τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση
εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα και αν αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση
αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ωστόσο μπορούν να ζητήσουν να
επιστραφεί το σύνολο ή μέρος των εξόδων εάν έχει βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση
του αιτούντος (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).

4.4 Οδηγία 2008/115/ΕΚ
Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης
Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με του κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008).
Η οδηγία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωσης έχει μια
αποτελεσματικής και ανθρώπινη πολιτική επιστροφής ως απαραίτητο στοιχείο μιας
καλά οργανωμένης μεταναστευτικής πολιτικής. Καθορίζει ένα κοινό σύνολο κανόνων
για την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν πληρούν ή πλέον δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής ή παραμονής στην επικράτεια
οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα σχετικά δικαστικά μέτρα
ελέγχου, ενθαρρύνοντας παράλληλα την εθελοντική επιστροφή των παράνομων
μεταναστών. Βασικός όρος που αναφέρεται στην οδηγία, είναι ο όρος επαναπροώθηση
όπου πρόκειται για την επιβολή στους πρόσφυγες ή τους αιτούντες άσυλο να
επιστρέφουν σε μια χώρα όπου είναι πιθανό να υποστούν διώξεις (EUR-Lex, 2009).
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Δυνάμει του δικαίου ΕΕ, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, το άρθρο 6
υποχρεώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδίδουν απόφαση επιστροφής.
Ωστόσο, το άρθρο 6 παράγραφος 4 ορίζει, επίσης, τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα
κράτη απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση. Αυτό συμβαίνει όταν τα κράτη
μέλη αποφασίζουν να χορηγήσουν αυτόνομη άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που
εμπεριέχει το δικαίωμα διαμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ή άλλους. Σε περίπτωση
όπου η απόφαση επιστροφής έχει εκδοθεί, ανακαλείται ή αναστέλλεται έως τη λήξη
της άδειας διαμονής (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014 & Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2008). Η δυνατότητα παραμονής των ενδιαφερομένων ενόψει της έκβασης τυχόν
διαδικασίας με την οποία ζητείται νομιμοποίηση της παραμονής είναι εφικτή
(παράγραφος 5), αλλά όχι υποχρεωτική, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των
αιτούντων άσυλο. Η διάταξη δεν αφορά το καθεστώς των συγκεκριμένων ανθρώπων
(Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της
Ευρώπης, 2014).
Η οδηγία περί επιστροφής (2008/115/ΕΚ) ορίζει κανόνες σχετικά με τα
αναγκαστικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται ως έσχατη λύση και
πρέπει να είναι αναλογικά και να μην υπερβαίνουν εύλογη ισχύ. Αναφέρεται ότι η
αναγκαστική επιστροφή πρέπει να εκτελείται με τον δέοντα σεβασμό της αξιοπρέπειας
και της σωματικής ακεραιότητας του υπό απομάκρυνση προσώπου (άρθρο 8
παράγραφος 4). Επιπλέον, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην οικειοθελή
αναχώρηση (άρθρο 7) ενώ πρέπει να προβλέπεται και ένα αποτελεσματικό σύστημα
ελέγχου της αναγκαστικής επιστροφής (άρθρο 8 παράγραφος 6). Το άρθρο 9 προβλέπει
ότι η εκτέλεση των αποφάσεων απομάκρυνσης πρέπει να αναβάλλεται εφόσον αυτές
θα παραβίαζαν την αρχή της μη επαναπροώθησης και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι
ασκούν ένδικα μέσα με ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η απομάκρυνση δύναται, επίσης, να
αναβληθεί για λόγους που αφορούν ειδικά το συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως η
κατάσταση υγείας του, καθώς και λόγω τεχνικών κωλυμάτων ως προς την
απομάκρυνση (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).
Πριν αποφασιστεί η έκδοση απόφασης επιστροφής σε σχέση με μη συνοδευόμενο
ανήλικο, πρέπει να παρέχεται στήριξη από κατάλληλους φορείς προς το βέλτιστο
συμφέρον του παιδιού. Πριν μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απομακρύνει ένα μη
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συνοδευόμενο ανήλικο από την επικράτειά της, πρέπει να εξασφαλίζει ότι θα
επιστρέφεται σε μέλος της οικογένειάς του, σε ορισθέντα κηδεμόνα ή ότι υπάρχουν οι
κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής στη χώρα επιστροφής (άρθρο 10) (EUR-Lex,
2009). Εάν η επιστροφή έχει αναβληθεί ή όταν προβλέπεται χρονικό διάστημα
οικειοθελούς αναχώρησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των
παιδιών και να παρέχεται στους ανήλικους πρόσβαση στο βασικό εκπαιδευτικό
σύστημα, ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής τους (άρθρο 14) (Οργανισμός
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης,
2014).
Κατά το άρθρο 11, παράγραφος 1, οι αποφάσεις επιστροφής συνοδεύονται από
απαγόρευση εισόδου, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς
αναχώρησης ή εφόσον δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση επιστροφής. Στις άλλες
περιπτώσεις είναι δυνατόν, αλλά όχι υποχρεωτικό, να διαταχθεί απαγόρευση εισόδου.
Το άρθρο 11, παράγραφος 2, προβλέπει ότι η διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου
καθορίζεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων κάθε
μεμονωμένης περίπτωσης και, κανονικά, δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια, εκτός αν ο
υπήκοος της τρίτης χώρας τον οποίο αφορά η απαγόρευση αυτή αντιπροσωπεύει
σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.
Στην τελευταία περίπτωση, η απαγόρευση εισόδου μπορεί να εκτείνεται σε δέκα έτη.
Κατά την παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου, οι ανωτέρω κανόνες εφαρμόζονται με την
επιφύλαξη του δικαιώματος διεθνούς προστασίας (C-601/15 PPU J.N.).
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας, οι αποφάσεις επιστροφής, όπως και οι
αποφάσεις απαγόρευσης επανεισόδου, πρέπει να εκδίδονται σε γλώσσα που κατανοεί
ή μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι κατανοεί ο ενδιαφερόμενος, συμπεριλαμβανομένων
των πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα. Προς τούτο, τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να εκδίδουν ενημερωτικά δελτία τουλάχιστον
στις πέντε συνηθέστερες γλώσσες για τις ομάδες μεταναστών που αφορούν κάθε
κράτος μέλος (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).
Δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, η παροχή νομικής συνδρομής δεν περιορίζεται στις
αποφάσεις χορήγησης ασύλου αλλά αφορά και τις αποφάσεις επιστροφής, κάτι το
οποίο αξίζει να σημειωθεί καθώς δίνει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να
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ζητούν δικαστική επανεξέταση μιας απόφασης απομάκρυνσης. Κάποιοι από τους
ενδιαφερόμενους, για τους οποίους εκδόθηκε απόφαση επιστροφής, δυνάμει της
Οδηγίας περί Επιστροφής, ενδέχεται να μην είχαν ποτέ δυνατότητα άσκησης
προσφυγής ή δικαστικής επανεξέτασης των αιτιάσεών τους. Ορισμένοι από τους
ανθρώπους αυτούς έχουν ενδεχομένως δημιουργήσει οικογένειες κατά τη διάρκεια της
παραμονής τους στο κράτος μέλος της ΕΕ και χρειάζονται πρόσβαση σε δικαστήριο
προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα της εκάστοτε απόφασης επιστροφής με τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Ως προς αυτό, το άρθρο 13 της Οδηγίας περί Επιστροφής
προβλέπει ότι στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας διατίθεται αποτελεσματικό
ένδικο μέσο, το οποίο του επιτρέπει να προσφεύγει κατά των αποφάσεων που αφορούν
την επιστροφή ή να ζητάει την επανεξέτασή τους ενώπιον αρμόδιας δικαστικής,
διοικητικής ή άλλης αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής που έχει την εξουσία να αναστέλλει
προσωρινά την απομάκρυνση για όσο διάστημα διαρκεί η επανεξέταση. Οι
παράγραφοι 3 και 4, ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
συμβουλεύεται, να εκπροσωπείται και να υπερασπίζεται από δικηγόρο, καθώς και ότι
πρέπει να του παρέχεται νομική αρωγή ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα
πρόσβασής του στη δικαιοσύνη και, εν ανάγκη, να λάβει γλωσσική συνδρομή, τα οποία
πρέπει να παρέχονται δωρεάν, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει η εθνική
μονοθεσία (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).
Το Άρθρο 15 παράγραφος 1, επιτρέπει την κράτηση με σκοπό την προετοιμασία της
επιστροφής ή τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απομάκρυνσης, εκτός εάν αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με άλλα επαρκή αλλά λιγότερο αναγκαστικά μέτρα. Η κράτηση
επιτρέπεται ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή άλλης σοβαρής παρεμβολής στη
διαδικασία επιστροφής ή απομάκρυνσης και εφόσον υπάρχει ρεαλιστική προοπτική
απομάκρυνσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η παράγραφος 2 της οδηγίας,
προβλέπει την υποχρέωση των αρχών να διατάσσουν την κράτηση εγγράφως και να
παραθέτουν τους πραγματικούς και νομικούς λόγους. Εφόσον καθίσταται πρόδηλο ότι
δεν υφίσταται πλέον προοπτική απομάκρυνσης, η κράτηση παύει να δικαιολογείται και
το συγκεκριμένο πρόσωπο απολύεται αμέσως (παράγραφος 4). Όταν υπάρχουν
εμπόδια ως προς την απομάκρυνση, όπως η αρχή της μη επαναπροώθησης, δεν
υφίστανται συνήθως εύλογες προοπτικές απομάκρυνσης. Το Άρθρο 15 παράγραφος 5
προβλέπει ότι η «κράτηση εξακολουθεί καθ’ όλη τη χρονική περίοδο κατά την οποία
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πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η
επιτυχής απομάκρυνση». Σε κάθε επιμέρους υπόθεση πρέπει να υπάρχουν σαφή και
αδιάσειστα στοιχεία, και όχι απλώς ισχυρισμοί, που να αποδεικνύουν την
αναγκαιότητα. Οι αποφάσεις δυνάμει της συγκεκριμένης οδηγίας, πρέπει να
λαμβάνονται κατά περίπτωση και να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Ένα
πρόσωπο δεν μπορεί να τίθεται υπό κράτηση εκ μόνου του γεγονότος της παράτυπης
διαμονής (αιτιολογική σκέψη 6 της Οδηγίας περί Επιστροφής). Η οδηγία προβλέπει,
επίσης, μέγιστη διάρκεια κράτησης μέχρι έξι μήνες (παράγραφος 5) η οποία δύναται
να παραταθεί κατά δώδεκα ακόμα μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και συγκεκριμένα
σε περιπτώσεις μη συνεργασίας ή όταν υπάρχουν εμπόδια στην εξασφάλιση
ταξιδιωτικών εγγράφων (παράγραφος 6) (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).

Κεφάλαιο 5
Το σύστημα του Δουβλίνου

5.1 Η Σύμβαση του Δουβλίνου
Είναι σύμβαση περί καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης παροχής ασύλου η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1997).
Ένα από τα πρώτα δεσμευτικά κείμενα στον τομέα της πολιτικής άσυλο που
υπεγράφη από τα ευρωπαϊκά κράτη, πολύ πριν την κοινοτικοποίησή της, ήταν η
Σύμβαση περί καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
παροχής ασύλου η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (Σύμβαση του Δουβλίνου) (Μπαϊρά, 2015).
Η Σύμβαση περί καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης παροχής ασύλου αποτελεί, ίσως, την πιο σημαντικής σύμβαση, μετά από αυτή
της Γενεύης, με την οποία η Ευρωπαϊκής Ένωση προσπάθησε να δώσει λύσεις στο
ακανθώδες ζήτημα των προσφύγων. Από την υπογραφή της μέχρι σήμερα, έχει υποστεί
δύο αναθεωρήσεις, που επιχείρησαν να συμπληρώσουν τα κενά που υπήρχαν και να
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καταστήσουν πιο αποτελεσματικό τον μηχανισμό της ΕΕ, σχετικά με τη χορήγηση
ασύλου, την μετανάστευση και τους πρόσφυγες (Ελευθεριάδου, 2017).
Η Σύμβαση του Δουβλίνου, που υπογράφηκε στις 16 Ιουνίου 1990 και τέθηκε σε
ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 1997, ίσχυσε, αρχικά, μεταξύ δώδεκα συμβαλλομένων
κρατών: Βελγίου, Δανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Πορτογαλίας, Ιταλίας,
Ισπανίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Το 1997
προσχώρησαν στη Σύμβαση, η Αυστρία και η Σουηδία ενώ το 1998 προσχώρησε και η
Φιλανδία (Αντωνίου και Παπαϊωάννου, 2016).
Βασικός στόχος της σύμβασης ήταν η μείωση της μετακίνησης των αιτούντων
άσυλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η αποφυγή αίτησης ασύλου στην
χώρα προτίμησης, καθώς στα πλαίσια της Σύμβασης τα κράτη αναγνώρισαν μεν τη
σημασία της αναγνώρισης ενός δικαιώματος στο άσυλο, υποστήριξαν, ωστόσο, πως ο
αιτών θα πρέπει να έχει απλώς το δικαίωμα να αναζητά διεθνής προστασία και όχι να
εκφράζει προτίμηση ως προς το ποια χώρα θα προτιμούσε να του προσφέρει την
προστασία αυτήν. Παρά το γεγονός πως τα συμβαλλόμενα κράτη στη Σύμβαση του
Δουβλίνου ήταν (αποκλειστικά) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σύμβαση
εντάσσεται στα διεθνής κείμενα σχετικά με το άσυλο, καθώς στα πλαίσια αυτής τα
κράτη μέλη επιθυμούσαν να εγκαθιδρύσουν μια κυβερνητική συνεργασία, χωρίς να
δεσμευτούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τη δέσμευση στα πλαίσια μιας διεθνούς
σύμβασης (Αντωνίου και Παπαϊωάννου, 2016).
Στο άρθρο 3 της Σύμβασης, παράγραφοι 1 και 2, εξασφαλίζεται από τα κράτη μέλη
η εξέταση των αιτήσεων παροχής ασύλου, που υποβάλλονται σtα σύνορα ή στην
επικράτεια των κρατών μελών και τις οποίες εξετάζει ένα μόνο κράτος μέλος, βάσει
των κριτηρίων που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8. Ένα κράτος μέλος, το οποίο δεν
είναι αρμόδιο, μπορεί να εξετάσει την αίτηση, με την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνος
και ο αιτών, απαλλάσσοντας το, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας οδηγίας,
υπεύθυνο κράτος (άρθρο 3 παράγραφος 4). Το κράτος μέλος, στο οποίο έχει υποβληθεί
αίτηση παροχής ασύλου, θα πρέπει να δεχθεί τον αιτούντα που βρίσκεται σε άλλο
κράτος μέλος όπου και υπέβαλε την αίτηση, αφού απέσυρε την αίτησή του διαρκούσης
της διαδικασίας καθορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους. Ωστόσο, εάν στο μεταξύ,
εξήλθε από την επικράτεια των κρατών μελών για διάστημα μεγαλύτερο των τριών
μηνών ή του έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής άνω των τριών μηνών, η παραπάνω
υποχρέωση του κράτους μέλους σταματάει να υφίσταται (άρθρο 3 παράγραφος 7)
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1997).
[38]

Στα άρθρα 4 έως 8 απαριθμούνται τα κριτήρια με βάσει τα οποία ορίζεται ποιο
κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης παροχής ασύλου. Σύμφωνα
με το άρθρο 4, όταν ένα κράτος μέλος έχει αναγνωρίσει την ιδιότητα του πρόσφυγα σε
ένα μέλος της οικογένειας του αιτούντος, τότε αυτό είναι υπεύθυνο για την εξέταση
της αίτησης, στην περίπτωση που συμφωνούν και οι ενδιαφερόμενοι. Όταν ο αιτών
έχει άδεια διαμονής σε ισχύ, υπεύθυνο κράτος μέλος είναι εκείνο που την εξέδωσε
(άρθρο 5 παράγραφος 1). Όσον αφορά τη θεώρηση, υπεύθυνο είναι και πάλι το κράτος
μέλος που την εξέδωσε εκτός από τις περιπτώσεις όπου: α) η θεώρηση εκδόθηκε
ύστερα από εξουσιοδότηση άλλου κράτους μέλους και, άρα, υπεύθυνο είναι εκείνο, β)
εάν έχοντας ο αιτών θεώρηση, υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος μέλος (που δεν
απαιτεί θεώρηση) αυτό είναι υπεύθυνο, και γ) αν, επίσης, ο αιτών υποβάλλει αίτηση
στο κράτος μέλος που την εξέδωσε (τη θεώρηση) και το οποίο έχει λάβει επιβεβαίωση
από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές του κράτους μέλους προορισμού, ότι ο
αλλοδαπός πληρούσε τις προϋποθέσεις για την είσοδό του στο κράτος μέλος, τότε αυτό
είναι υπεύθυνο. Επιπλέον, εάν ο αιτών έχει πολλές άδειες διαμονής ή θεωρήσεις και
έχουν εκδοθεί από διαφορετικά κράτη μέλη, τότε υπεύθυνο είναι το κράτος μέλος που
εξέδωσε την άδεια διαμονής με τη μεγαλύτερη διάρκεια ή με τη μεταγενέστερη
ημερομηνία λήξεως (σε περίπτωση ίδιας διάρκειας). Το ίδιο ισχύει και όταν οι
θεωρήσεις είναι ίδιου τύπου. Ωστόσο, εάν ο αιτών απέκτησε τις θεωρήσεις διέλευσης,
επιδεικνύοντας τη θεώρηση εισόδου σε άλλο κράτος μέλος, τότε υπεύθυνο είναι αυτό
(άρθρο 5 παράγραφος 2 και 3). Σύμφωνα με το άρθρο 6, όταν ο αιτών άσυλο έχει διαβεί
παράνομα, σύνορα κράτους μέλους, υπεύθυνο είναι εκείνο από το οποίο εισήλθε,
ωστόσο, εάν ο αιτών έχει παραμείνει τουλάχιστον έξι μήνες στη χώρα όπου υπέβαλλε
την αίτηση, τότε υπεύθυνο είναι αυτό το κράτος μέλος. Όσον αφορά το άρθρο 7, το
κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της εισόδου του αλλοδαπού στα κράτη
μέλη, είναι και υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησής του, εκτός εάν ο αιτών ζητήσει
άσυλο σε άλλο κράτος μέλος το οποίο δεν απαιτεί θεώρηση εισόδου. Τέλος, στην
περίπτωση που το υπεύθυνο κράτος μέλος για την εξέταση της αίτησης, δεν μπορεί να
ορισθεί, με βάσει τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, τότε υπεύθυνο
είναι το πρώτο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση (άρθρο 8) (Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1997).
Στο άρθρο 11, παράγραφος 1, αναφέρεται η δυνατότητα ενός κράτους μέλους, που
θεωρείται υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης, να θεωρεί πως άλλο κράτος μέλος
είναι υπεύθυνο και να το καλέσει να αναλάβει τον αιτούντα, εντός εξαμήνου. Όταν το
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αίτημα αναλήψεως δεν υποβάλλεται εντός εξαμήνου, υπεύθυνο είναι το κράτος μέλος
στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1997).
Σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, το κράτος μέλος στο οποίο
υποβάλλεται το αίτημα, δύναται πριν από την παρέλευσης της προθεσμίας του ενός
μηνός, να υποβάλει προσωρινή απάντηση, αναφέροντας την προθεσμία εντός της
οποίας δεσμεύεται να δώσει οριστική απάντηση. Η τελευταία αυτή προθεσμία θα
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν βραχύτερη και δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να
υπερβαίνει την προθεσμία των τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του
αιτήματος, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδέχεται το αίτημα αναλήψεως, όπως
ορίζεται στο άρθρο 11, παράγραφο 4. Όταν, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 11 ή του
άρθρου 13 της Σύμβασης, το πρώτο μέλος απευθύνει σε άλλο κράτος μέλος αίτημα
ανάληψης ή εκ νέου ανάληψης του αιτούντος, ενημερώνει τον αιτούντα το
συντομότερο δυνατό, και του ανακοινώνει τα σχετικά με την έκβαση της αίτησης. Όταν
η ευθύνη μεταβιβάζεται στο δεύτερο κράτος μέλος, η κοινοποίηση αυτή πληροφορεί
τον αιτούντα ότι πρόκειται να μετατεθεί στο δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με το
άρθρο 11, παράγραφος 5 και το άρθρο 13, παράγραφος 1 εδάφιο β) και λαμβάνοντας
υπόψη όλους τους σχετικούς εθνικούς νόμους και διαδικασίες (Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, 2004). Επιπλέον, η μεταγωγή του αιτούντος γίνεται εντός τριμήνου από
τη στιγμή που το κράτος μέλος δέχτηκε να αναλάβει τον αιτούντα (Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1997).

5.2 Κανονισμός (ΕΚ) 343/2003 («Δουβλίνο II»)
Η Σύμβαση του Δουβλίνου έχει υποστεί δύο αναθεωρήσεις για να συμπληρωθούν
τα κενά που υπήρχαν. Έτσι, το 2003, η Σύμβαση του Δουβλίνου αντικαταστάθηκε από
τον Κανονισμό (EK) 343/2003 του Συμβουλίου, γνωστό ως Δουβλίνο II. Στον
Κανονισμό του Δουβλίνου έχουν προσχωρήσει και η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Ελβετία
και το Λιχτενστάιν (Αντωνίου και Παπαϊωάννου, 2016). Σκοπός του κανονισμού αυτού
είναι ο προσδιορισμός, το συντομότερο δυνατό, του κράτους μέλους το οποίο είναι
υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου, και ο καθορισμός λογικών
προθεσμιών για κάθε στάδιο της διαδικασίας προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους
μέλους. Παράλληλα, ο κανονισμός αποσκοπεί στην αποτροπή της κατάχρησης των
διαδικασιών ασύλου που συνιστούν οι πολλαπλές αιτήσεις (Καλαβρός, Γεωργόπουλος,
2013). Επομένως, ορίζονται αντικειμενικά και ιεραρχικά κριτήρια, προκειμένου να
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προσφέρουν τη δυνατότητα προσδιορισμού, για κάθε αιτούντα άσυλο, του κράτους
μέλους που είναι υπεύθυνο (EUR-Lex, 2011).
Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ο νομοθέτης της
Ένωσης εξέδωσε τον κανονισμό 343/2003, προκειμένου να εξορθολογίσει την εξέταση
των αιτήσεων ασύλου και να αποτρέψει τη συμφόρηση του συστήματος, την οποία θα
προκαλούσε η υποχρέωση των αρχών των κρατών να εξετάζουν πλείονες αιτήσεις του
ίδιου αιτούντος, να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου, όσον αφορά τον προσδιορισμό
του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αιτήσεως ασύλου και, κατ’ αυτόν
τον τρόπο, να αποτρέπει να «forum shopping», έχοντας ως κοινό για τα νομοθετήματα
αυτά, κύριο σκοπό την επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων προς το συμφέρον τόσο
των αιτούντων άσυλο όσο και των μετεχόντων κρατών μελών (C-394/12, Shamso
Abdullahi).
Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο καθορισμός του υπεύθυνου κράτους μέλους,
κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, του κανονισμού 343/2003, τα άρθρα 6
έως 14 του παρόντος κανονισμού, θεσπίζουν ένα σύνολο αντικειμενικών και
ιεραρχικώς διαβαθμισμένων κριτηρίων, σχετικά με τους ασυνόδευτους ανήλικους, την
ενότητα των οικογενειών, την έκδοση άδειας διαμονής ή θεωρήσεως, την παράνομη
είσοδο ή διαμονής σε κράτος μέλος, τη νόμιμη είσοδο σε κράτος μέλος και τις αιτήσεις
που υποβάλλονται στον χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα (C-394/12, Shamso
Abdullahi). Το άρθρο 3, παράγραφος 2, ορίζει ότι, κατά παρέκκλιση από την
παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, κάθε κράτος μέλος δύναται να εξετάζει αίτηση
ασύλου που έχει κατατεθεί από υπήκοο τρίτης χώρας, ακόμη και αν δεν είναι υπεύθυνο
για την εξέταση, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό αυτό. Το
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο αιτών άσυλο, πρέπει να μεριμνά ώστε να μην
επιδεινώνει κατάσταση τυχόν προσβολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων του αιτούντος,
ακολουθώντας διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους μη εύλογης
χρονικής διάρκειας. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, οφείλει να εξετάσει το ίδιο την
αίτηση, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3, παράγραφος 2 (C-4/11, Bundesrepublik
Deutschland).
Το κεφάλαιο III του κανονισμού, στα άρθρα 6 έως 14, θέτει ορισμένα κριτήρια και
σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, τα κριτήρια αυτά, εφαρμόζονται σύμφωνα με
τη σειρά με την οποία παρατίθενται στο εν λόγω κεφάλαιο (C-4/11, Bundesrepublik
Deutschland). Ο Κανονισμός, απαριθμεί και ιεραρχεί τα κριτήρια για τον προσδιορισμό
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου. Αυτά
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εφαρμόζονται ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί κατά τη στιγμή που ο αιτών
υπέβαλε την αίτηση για πρώτη φορά σε κράτος μέλος. Αν η ανάλυση των κριτηρίων
του κανονισμού υποδεικνύει ένα άλλο κράτος μέλος ως υπεύθυνο, από αυτό το
τελευταίο ζητείται να αναλάβει τον αιτούντα άσυλο και κατά συνέπεια, να εξετάσει το
αίτημά του. Στην περίπτωση κατά την οποία, το εν λόγω κράτος αναγνωρίσει την
αρμοδιότητά του, το πρώτο κράτος μέλος οφείλει να εξασφαλίσει τη μεταφορά του
αιτούντος άσυλο μέχρι αυτό. Μια άλλη περίπτωση, είναι εκείνη κατά την οποία, εάν
ένα κράτος μέλος έχει ήδη εξετάσει ή έχει αρχίσει την εξέταση μιας αίτησης παροχής
ασύλου, μπορεί να του ζητηθεί να αναλάβει εκ νέου τον αιτούντα άσυλο που βρίσκεται
σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να έχει λάβει την άδειά του για αυτό. Το κράτος μέλος που
είναι υπεύθυνο και στο οποίο μεταφέρεται ο αιτών θα πρέπει, λοιπόν, να ολοκληρώσει
την εξέταση του αιτήματος (Καλαβρός, Γεωργόπουλος, 2013). Το άρθρο 13 του εν
λόγω κανονισμού προβλέπει ότι, αν δεν μπορεί κανένα κράτος μέλος, τηρουμένης της
ιεραρχήσεως των κριτηρίων που απαριθμούνται στον κανονισμό, το πρώτο κράτος
μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου είναι αυτομάτως υπεύθυνο για την
εξέτασή της (C-394/12, Shamso Abdullahi).
Δεδομένου, ότι ο κανονισμός περιέχει, στα άρθρα 6 έως 8, διατάξεις δεσμευτικού
χαρακτήρα που αποσκοπούν στη διατήρηση της ενότητας της οικογένειας, η
ανθρωπιστική ρήτρα του άρθρου 15, δεδομένου ότι έχει ως σκοπό να παράσχει στα
κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από τα κριτήρια της μεταξύ αυτών
κατανομής αρμοδιοτήτων προκειμένου να διευκολύνεται η επανένωση των μελών της
οικογένεια, όσες φορές αυτό καθίσταται αναγκαίο για ανθρωπιστικούς λόγους, πρέπει
να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις, πέραν εκείνων που αποτελούν αντικείμενο των
άρθρων 6 έως 8, ακόμη και όταν οι περιπτώσεις αυτές αφορούν πρόσωπα που δεν
εμπίπτουν στον ορισμό των «μελών της οικογένειας» υπό την έννοια του εν λόγω
άρθρου 2, στοιχείο θ΄. Λαμβανομένου υπόψη του ανθρωπιστικού σκοπού που επιδιώκει
το άρθρο 15 παράγραφος 2, οριοθετεί, βάσει του κριτηρίου της σχέσεως εξαρτήσεως
ιδίως λόγω σοβαρής ασθένειας ή σοβαρής αναπηρίας, τον κύκλο των μελών της
οικογένειας του αιτούντος άσυλο, ο οποίος είναι κατ’ ανάγκην ευρύτερος εκείνου τον
οποίο καθορίζει το άρθρο 2, στοιχείο θ΄. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, μολονότι η έννοια
«μέλη της οικογένειας» του άρθρου 2, στοιχείο θ΄, δεν αφορά τη νύφη ή τα εγγόνια του
αιτούντος άσυλο, εντούτοις το άρθρο 15 πρέπει να ερμηνεύετται υπό την έννοια ότι τα
πρόσωπα αυτά καλύπτονται από την έννοια «άλλος συγγενής» την οποία χρησιμοποιεί
η παράγραφος 2 του άρθρου 15 (C-245/11, K).
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Κατά το άρθρο 17, εάν το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε αίτηση ασύλου
θεωρεί ότι άλλο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέτασή της, μπορεί να απευθύνει
σε αυτό αίτημα περί αναδοχής του αιτούντος το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε
περίπτωση, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης ασύλου (C394/12, Shamso Abdullahi). Το κράτος μέλος που υποβάλει το αίτημα, μπορεί να
ζητήσει επειγόντως απάντηση εφόσον η αίτηση ασύλου υποβλήθηκε ύστερα από
άρνηση εισόδου ή διαμονής, σύλληψη λόγω παράνομης διαμονής ή ύστερα από
επίδοση ή εκτέλεση μέτρου απομάκρυνσης ή/και εφόσον ο αιτών άσυλο τελεί υπό
κράτηση. Το αίτημα προσδιορίζει τους λόγους που δικαιολογούν επείγουσα απάντηση
και την προθεσμία, η οποία είναι τουλάχιστον μια εβδομάδα, εντός της οποίας
αναμένεται απάντηση (άρθρο 7 παράγραφος 2) (EUR-Lex, 2003).
Το άρθρο 19, παράγραφος 2, έχει την έννοια ότι σε περίπτωση στην οποία, κράτος
μέλος έχει δεχθεί την αναδοχή του αιτούντος άσυλο κατ’ εφαρμογή του κριτηρίου του
άρθρου 10, παράγραφος 1, δηλαδή υπό την ιδιότητα του κράτους μέλους της πρώτης
εισόδου του αιτούντος άσυλο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αιτών δεν μπορεί
να αμφισβητήσει την επιλογή του κριτηρίου αυτού παρά μόνον επικαλούμενος την
ύπαρξη συστημικών πλημμελειών, όσον αφορά τη διαδικασία χορηγήσεως ασύλου και
τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο στο κράτος μέλος αυτό, οι οποίες
αποτελούν σοβαρούς και αποδεδειγμένους λόγους που να πείθουν ότι ο εν λόγω αιτών
θα διατρέξει ουσιαστικό κίνδυνο να υποστεί απάνθρωπη ή εξευτελιστικής μεταχείριση,
κατά την έννοια του άρθρου 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το παρών άρθρο, προβλέπει τη δυνατότητα του
αιτούντος άσυλο να ασκήσει ένδικο μέσο ή αίτηση αναθεωρήσεως κατά της
αποφάσεως για μη εξέταση της αιτήσεως και για μεταφορά του αιτούντος στο
υπεύθυνο κράτος μέλος (C-394/12, Shamso Abdullahi).
Η Επιτροπή αναφέρει ότι, οι στόχοι του συστήματος του Δουβλίνου επιτεύχθηκαν
γενικά. Ελλείψει ακριβών δεδομένων από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι
δεν κατόρθωσε να αξιολογήσει το κόστος του συστήματος. Προσθέτει ότι ορισμένα
προβλήματα εμμένουν τόσο στο επίπεδο της εφαρμογής όσο και στο επίπεδο της
αποτελεσματικότητας του συστήματος (EUR-Lex, 2011).
Ο Κανονισμός Δουβλίνο II αντικατέστησε ουσιαστικά τον προηγούμενο και
εισήγαγε δύο βασικές ρήτρες: την ρήτρα κυριαρχίας (sovereignty clause) και την
ανθρωπιστική ρήτρα (humanitarian clause). Η πρώτη δίνει τη δυνατότητα στο κράτος
στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση να την εξετάσει, παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτει στις
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αρμοδιότητές του. Η εφαρμογή αυτής της ρήτρας είναι δυνητική. Ακόμη και αν
διαπιστώνονται συστηματικές πλημμέλειες στο υπεύθυνο κράτος, το κράτος
προσδιορισμού δεν υποχρεώνεται να επικαλεστεί την ρήτρα. Η ανθρωπιστική ρήτρα,
από την άλλη πλευρά έδινε την δυνατότητα σε αιτούντα άσυλο να επανενωθεί με
συγγενικά του πρόσωπα που είχαν ήδη εγκατασταθεί σε άλλο κράτος. Η χρήση αυτών
των ρητρών, τις περισσότερες φορές, γινόταν για την αποφυγή εξέτασης αιτήσεως εκ
μέρους των κρατών (Ελευθεριάδου, 2017).
Η Επιτροπή στην αναφορά της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
σχετικά με την αξιολόγηση του Συστήματος του Δουβλίνου, παραθέτει ότι ο
Κανονισμός Δουβλίνο II εφαρμόστηκε σε ικανοποιητικό βαθμό και αποτελεί ένα
λειτουργικό εργαλείο προσδιορισμού της ευθύνης. Παρ’ όλα αυτά, στην ίδια αναφορά
η Επιτροπή αναδεικνύει ζητήματα και κενά εφαρμογής, όπως η μη εφαρμογή του
Κανονισμού για δικαιούχους επικουρικής προστασίας με συνέπειες στην οικογενειακή
τους επανένωση, η μη ομοιόμορφη εφαρμογή της ανθρωπιστικής ρήτρας, η δυσκολία
εύρεσης αποδεικτικών στοιχείων που θεμελιώνουν την ευθύνη κράτους μέλους, η
απουσία προθεσμιών για αναδοχή αιτούντος άσυλο από το υπεύθυνο κράτος μέλος και,
τέλος, οι περιπτώσεις αυθαίρετης κράτησης αιτούντων άσυλο. Και η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει προβάλλει τις αντιρρήσεις της. Συγκεκριμένα, όπως
προκύπτει από την Έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας σχετικά με την πρόταση της
Επιτροπής για την αναδιατύπωση του Κανονισμού του Δουβλίνου II και του
Κανονισμού Eurodac, η Ύπατη Αρμοστεία εντοπίζει αποκλίσεις ανάμεσα στα εθνικά
συστήματα ασύλου των κρατών μελών και εκφράζει την ανησυχία της για την άνιση
κατανομή των αιτήσεων ασύλου μεταξύ των κρατών μελών, για την ανεπάρκεια των
διατάξεων του Κανονισμού αναφορικά με τους ανήλικους και τους ασυνόδευτους
ανήλικους, για ανισορροπίες που δημιουργούνται λόγω αυστηρής εφαρμογής του
Κανονισμού και η έλλειψη ενός μηχανισμού διαμοιρασμού των ευθυνών μεταξύ των
κρατών μελών (Καστανά, 2014). Από ότι φάνηκε γενικότερα, η εφαρμογή του
Κανονισμού δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Τις ανεπάρκειές του ανέλαβε να
συμπληρώσει ο Κανονισμός Δουβλίνο III (2013) (Ελευθεριάδου, 2017).
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5.3 Κανονισμός 604/2013 (Δουβλίνο III)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για την θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για
τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή
από απάτριδα (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013).
Ο καινούριος Κανονισμός Δουβλίνο III, ήρθε να τροποποιήσει το καθεστώς σχετικά
με το άσυλο που υπέβαλλε ο κανονισμός Δουβλίνου II, που ίσχυε για δέκα χρόνια.
Καθώς αυτός βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δομή και τη λογική του Δουβλίνου
II, μεταφέροντας ακέραια τα ιεραρχικά κριτήρια για τον καθορισμό του υπεύθυνου
κράτους μέλους. Άλλωστε, σκοπός του νέου Κανονισμού ήταν η διατήρηση των
επιταγών του παλαιότερου συστήματος, επιχειρώντας να επιλύσει ορισμένα βασικά
προβλήματα και παθογένειες του συστήματος Δουβλίνο II (Αντωνίου και
Παπαϊωάννου,2016). Με αυτόν τον Κανονισμό επιδιωκόταν, πρωτίστως, η περιστολή
της επίκλησης των δύο βασικών ρητρών εκ μέρους των κρατών μελών και η
βελτιστοποίηση του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση ασύλου.
Για τον σκοπό αυτό εισήχθησαν κάποιες αλλαγές (Ελευθεριάδου, 2017).
Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013, ορίζει ότι τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να εξετάζουν κάθε αίτημα για παροχή διεθνούς
προστασίας που κατατίθεται από υπήκοο τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή και ότι τέτοιο
αίτημα θα πρέπει να εξετάζεται από ένα και μόνο κράτος μέλος. Σύμφωνα με το άρθρο
3 παράγραφος 2, αν η μεταφορά σε κράτος μέλος της ΕΕ που θεωρείται υπεύθυνο,
δυνάμει των κριτηρίων του Κανονισμού του Δουβλίνου, έχει ως αποτέλεσμα την
έκθεση του αιτούντος σε κίνδυνο κακομεταχείρισης, η οποία απαγορεύεται από το
Άρθρο 4 του Χάρτη, το κράτος που προτίθεται να μεταφέρει τον αιτούντα πρέπει να
εξετάσει και τα υπόλοιπα κριτήρια του Κανονισμού και, εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος, να διαπιστώσει το εάν τα κριτήρια επιτρέπουν τον προσδιορισμό άλλου
κράτους μέλους ως υπεύθυνου για την εξέταση της αίτησης ασύλου. Αυτό ενδέχεται
να οδηγήσει το πρώτο κράτος, εφόσον είναι αναγκαίο, να εφαρμόσει τη ρήτρα
κυριαρχίας προκειμένου να εξαλείψει τον κίνδυνο παραβίασης των θεμελιωδών
δικαιωμάτων του (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).
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Ενώ στον Κανονισμό Δουβλίνου II παρατηρείται έλλειψη ύπαρξης συγκεκριμένων
διαδικαστικών εγγυήσεων για τους αιτούντες, ο Κανονισμός Δουβλίνο III καθιερώνει
μέσω μιας σειράς νέων διατάξεων, ένα διευρυμένο πλαίσιο προστασίας για τους
αιτούντες άσυλο (άρθρα 4, 5, 6 και 27) (Αντωνίου και Παπαϊωάννου, 2016). Έτσι
λοιπόν, το άρθρο 4 αναφέρει πως, όταν ο αιτών υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας
σε κράτος μέλος, θα πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς και σε γλώσσα που κατανοεί ή
ευλόγως τεκμαίρεται ότι κατανοεί, για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. Πιο
συγκεκριμένα, για τους στόχους και τις συνέπειες υποβολής άλλης αίτησης σε
διαφορετικό κράτος μέλος, τα κριτήρια για τον καθορισμό του υπεύθυνου κράτους
μέλους, την προσωπική συνέντευξη, τη δυνατότητα προσβολής της μεταφοράς, το
γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές δύνανται να ανταλλάσσουν δεδομένα για αυτόν και για
το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα που τον αφορούν καθώς και την πιθανή διαγραφή
ή διόρθωση αυτών (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013). Το άρθρο 6
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την εκπροσώπηση του ασυνόδευτου
παιδιού από επαγγελματία που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και έχει πρόσβαση σε
όλες τις σχετικές πληροφορίες του φακέλου του παιδιού. Επίσης, περιέχει υποχρέωση
εντοπισμού των συγγενών στο έδαφος των κρατών μελών, προστατεύοντας το μείζον
συμφέρον του παιδιού (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2015). Στο άρθρο 6, παράγραφος 3, παρέχονται
οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος του παιδιού. Σύμφωνα
με το άρθρο 5, κατά κανόνα θα πρέπει να διενεργείται προσωπική συνέντευξη με τον
αιτούντα, η οποία πρέπει να γίνεται σε γλώσσα που κατανοεί ή θεωρείται ότι κατανοεί
και συντάσσεται γραπτή περίληψη της συνέντευξης του αιτούντος από το κράτος μέλος
(Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της
Ευρώπης, 2014 & Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013). Το άρθρο 27,
παράγραφος 1, έχει την έννοια ότι ο αιτών άσυλο μπορεί να επικαλεστεί, στο πλαίσιο
προσφυγής ασκηθείσας κατά αποφάσεως μεταφοράς, την εσφαλμένη εφαρμογή των
κριτηρίων σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του
κανονισμού αυτού. Πράγματι από το γράμμα του άρθρου 27, παράγραφος 1, προκύπτει
ότι η προσφυγή η οποία προβλέπεται στη διάταξη αυτή, πρέπει να είναι
αποτελεσματική και να αφορά τόσο τα πραγματικά όσο και τα νομικά ζητήματα (C63/15 Mehrdad Ghezelbash). Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27, θα πρέπει
να παρέχεται, στον αιτούντα, το δικαίωμα να παραμείνει στο εκάστοτε κράτος μέλος
εν αναμονής της εξέτασης της προσφυγής κατά της απόφασης μεταφοράς από το
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δευτεροβάθμιο όργανο είτε να αναστέλλεται η μεταφορά αυτεπάγγελτα από το
δευτεροβάθμιο όργανο ή κατόπιν αιτήματος του αιτούντος (Οργανισμός Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).
Στον Κανονισμό του Δουβλίνου, ορίζεται ότι στην περίπτωση που υποβάλλονται
αιτήσεις από ασυνόδευτους ανήλικους, οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται από το κράτος
μέλος στο οποίο ευρίσκονται νομίμως μέλη της οικογένειας, αδέλφια ή συγγενείς τους
(άρθρο 8). Εάν δεν υπάρχει μέλος της οικογένεια, αδελφός ή συγγενής, υπεύθυνο
κράτος μέλος είναι εκείνο στο οποίο ο ασυνόδευτος ανήλικος υπέβαλε την αίτηση, υπό
τον όρο ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου (άρθρο 8 παράγραφος 4)
(Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της
Ευρώπης, 2014).
Ένα κράτος μέλος της ΕΕ, ακόμη και αν δεν είναι υπεύθυνο δυνάμει των κριτηρίων
του Κανονισμού του Δουβλίνου, μπορεί παρά ταύτα να αποφασίσει να εξετάσει μια
αίτηση («ρήτρα κυριαρχίας» του άρθρου 17 παράγραφος 1του κανονισμού του
Δουβλίνου) (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014). Το άρθρο 17, παράγραφος 1, έχει την έννοια ότι το
ζήτημα της εκ μέρους κράτους μέλους εφαρμογής της «ρήτρας διακριτικής ευχέρειας»
την οποία προβλέπει η διάταξη αυτή δεν εμπίπτει μόνο στο εθνικό δίκαιο και στην
ερμηνεία που του αποδίδει το Συνταγματικό Δικαστήριο του εν λόγω κράτους μέλους
(C-578/16 PPU, C.K. κ.λπ.). Επίσης, το κράτος μέλος δύναται να υποβάλει σε άλλο
κράτος μέλος αίτημα εξέτασης της αίτησης, προκειμένου να επανενώσει άλλα μέλη της
οικογένειας (Άρθρο 17 παράγραφος 2, «ανθρωπιστική ρήτρα») (Οργανισμός
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης,
2014).
Όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού 604/2013, η σημασία της διαδικασίας
προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται
στο κεφάλαιο III του κανονισμού αυτού, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το άρθρο
21, παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, προβλέπει τη δυνατότητα για το κράτος
μέλος, στο οποίο υποβάλλεται αίτηση διεθνούς προστασίας, να ζητήσει από άλλο
κράτος μέλος να αναλάβει κάποιον αιτούντα άσυλο μόνον όταν το πρώτο κράτος μέλος
θεωρεί ότι το δεύτερο κράτος είναι υπεύθυνο για την εξέταση αυτής της αυτής.
Επιπλέον, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 21, παράγραφος 3, το αίτημα αναδοχής πρέπει
να περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα που επιτρέπουν στις αρχές του κράτους μέλους,
προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, να ελέγξουν αν το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο
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βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Επίσης, όπως
προκύπτει από το άρθρο 22, η απάντηση στο αίτημα αυτό, πρέπει να στηρίζεται σε
αποδεικτικά στοιχεία και έμμεσες αποδείξεις που καθιστούν δυνατή την εφαρμογή των
κριτηρίων που ορίζονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού αυτού (C-63/15 Mehrdad
Ghezelbash).
Το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας εκ νέου αναλήψεως ορίζεται στα άρθρα 23 και
24 του παρόντος κανονισμού. Ενώ το άρθρο 24 αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες
δεν έχει υποβληθεί νέα αίτηση διεθνούς προστασίας στο αιτούν κράτος μέλος, το άρθρο
23 ρυθμίζει περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει υποβληθεί τέτοια αίτηση στο κράτος
μέλος. Από το άρθρο 23, παράγραφος 1, προκύπτει ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η
διαδικασία εκ νέου αναλήψεως μπορεί να αφορά μόνον τη μεταφορά προσώπων στα
οποία αναφέρεται το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχεία β), γ) ή δ), του ίδιου
κανονισμού. Το άρθρο 24, παράγραφοι 2 και 4, αναφέρεται ρητώς στον οριστικό ή μη
χαρακτήρα της απορριπτικής αποφάσεως της αίτησης διεθνούς προστασίας. Κατά
συνέπεια, από το άρθρο 23, παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 18, παράγραφος
1 στοιχείο δ), προκύπτει ότι ένα κράτος μέλος δεν μπορεί εγκύρως να υποβάλει σε άλλο
κράτος μέλος αίτημα εκ νέου αναλήψεως, στο πλαίσιο των διαδικασιών που θεσπίζει
ο κανονισμός αυτός (C-36/17 Daher Muse Ahmed).
Σύμφωνα με το άρθρο 28, επιτρέπεται, υπό ορισμένες συνθήκες (κίνδυνος
διαφυγής), η κράτηση του αιτούντα προκειμένου να διασφαλιστεί η διαδικασία
μεταφοράς κατά τον Κανονισμό. Το άρθρο 28, παράγραφος 3, ορίζει ότι η κράτηση
πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια. Στενές προθεσμίες υφίστανται για την
κατάθεση και απάντηση σε αιτήματα μεταφοράς όταν οι αιτούντες άσυλο κρατούνται
στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014).
Παρόλα αυτά, ούτε αυτή η τελευταία εκδοχή κατάφερε να οδηγήσει σε λύση των
χρόνιων προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί από τις ελλιπείς προσπάθειες της
Ένωσης να συστηματοποιήσει την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Η ραγδαία αύξηση
του αριθμού των προσφύγων επιδείνωσε σίγουρα την κατάσταση και είχε ως
αποτέλεσμα την στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλες μεθόδους και de facto
αναστολή του Κανονισμού του Δουβλίνου (Ελευθεριάδου, 2017).
Το σημαντικότερο πρόβλημα που επισημάνθηκε στην αξιολόγηση ήταν η έλλειψη
συνεκτικής και ορθής εφαρμογής στα κράτη μέλη. Επιπλέον, η αξιολόγηση κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός του Κανονισμού του Δουβλίνου III παρουσιάζει
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ορισμένες ελλείψεις που καθιστούν δυσχερέστερη την επίτευξη των βασικών στόχων
του. Η ιεράρχηση των κριτηρίων που προβλέπεται στον Κανονισμό του Δουβλίνου III
δεν λαμβάνει υπόψη την ικανότητα των κρατών μελών, ούτε έχει ως στόχο τη δίκαιη
κατανομή των καρών. Η μέθοδος κατανομής της ευθύνης καθυστερεί την πρόσβαση
στη διαδικασία ασύλου. Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, οι αιτούντες μπορεί να
περιμένουν έως και 10 μήνες (για τα αιτήματα «εκ νέου ανάληψης»0 ή 11 μήνες (στην
περίπτωση αιτημάτων «αναδοχής»), μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία για την εξέταση
της αίτησης διεθνούς προστασίας. Τούτο υπονομεύει τον στόχο του Δουβλίνου για
διασφάλιση ταχείας πρόσβασης του αιτούντος στη διαδικασίας ασύλου.
Κατέστη, επίσης, σαφές ότι ο Κανονισμός «Δουβλίνο III» δεν σχεδιάστηκε για την
αντιμετώπιση καταστάσεων δυσανάλογης πίεσης. Δεν στοχεύει στον δίκαιο επιμερισμό
των ευθυνών ή στην αντιμετώπιση της δυσανάλογης κατανομής των αιτούντων μεταξύ
των κρατών μελών. Οι εν λόγω παράγοντες έχουν καταστεί ιδιαίτερα εμφανείς σε
ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή του
κανονισμού στο πλαίσιο αυτό, καθώς οι αιτούντες άσυλο δεν καταγράφονται πάντα, οι
διαδικασίες καθυστερούν και η ικανότητα στο εσωτερικό δεν επαρκεί για την έγκαιρη
εξέταση των υποθέσεων (Ευρωπαϊκής Επιτροπή, 2016).

5.4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 («Eurodac»)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την
αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για
τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή
απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που
υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για
σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική
Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας
και Δικαιοσύνης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013).
Ο Κανονισμός 603/2013 αντικαθιστά τον πρώτο Κανονισμό Eurodac, 2725/2000, ο
οποίος υιοθετήθηκε για την αποτελεσματική εφαρμογή της τότε ισχύουσας Σύμβασης
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του Δουβλίνου και του Κανονισμού Δουβλίνο II αργότερα. Σύμφωνα με τον
Κανονισμό, το Eurodac περιλαμβάνει την κεντρική μονάδα στο πλαίσιο της Επιτροπής,
η οποία λειτουργεί τη βάση δεδομένων Eurodac και εκπονεί στατιστικές αναφορές, την
κεντρική βάση δεδομένων όπου αντιπαραβάλλονται τα δακτυλικά αποτυπώματα των
αιτούντων άσυλο και τα μέσα διαβίβασης των δεδομένων (Καστανά, 2014). Το
σύστημα Eurodac παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα ταυτοποίησης των αιτούντων
άσυλο, καθώς και των ατόμων που έχουν συλληφθεί για παράνομη διέλευση των
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Μέσω της σύγκρισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων,
τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίσουν κατά πόσο ο αιτών άσυλο ή ο αλλοδαπός
υπήκοος που βρίσκεται παράνομα στο έδαφος τους έχει ήδη υποβάλλει αίτηση σε άλλο
κράτος μέλος, ή εάν ο αιτών άσυλο έχει εισέλθει παράνομα στο έδαφος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Καλαβρός και Γεωργόπουλος, 2013).
Ωστόσο, ο λόγος που αντικαταστάθηκε, σύμφωνα με την Αναφορά της Επιτροπής
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση του
Συστήματος του Δουβλίνου, είναι διότι παρ’ όλο που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον
Κανονισμό Eurodac σχετικά αποτελεσματικά, προέκυψαν προβλήματα σχετικά με
καθυστερήσεις στην αποστολή των δεδομένων στην κεντρική μονάδα (30 ημέρες),
χαμηλή ποιότητα των δεδομένων, η απαλοιφή των δεδομένων για πρόσωπο που έχει
αποκτήσει ιθαγένεια κράτους μέλους καθυστερεί ενώ το επίπεδο προστασίας των
προσωπικών δεδομένων επιδέχεται βελτίωσης. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί το
φαινόμενο τα κράτη μέλη να παραλαμβάνουν τα αποτελέσματα της αντιπαραβολής από
την κεντρική μονάδα και αυτά να περιλαμβάνουν πολλαπλές συμπτώσεις, δηλαδή τα
δεδομένα του αιτούντα άσυλο να έχουν καταχωρηθεί σε πολλά κράτη μέλη με
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διαδικασία του προσδιορισμού της ευθύνης για την
εξέταση της αίτησης ασύλου (Καστανά, 2014).
Έτσι λοιπόν, ο Κανονισμός (ΕΕ) 603/2013, επεκτείνει το Eurodac, το οποίο είναι
μια πανευρωπαϊκή βιομετρική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει δακτυλικά
αποτυπώματα αιτούντων άσυλο και μη υπηκόων της ΕΕ/του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός
Οικονομικός Χώρος) προς αντιπαραβολή μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος του είναι να καταστήσει ευκολότερο για τις χώρες της ΕΕ να προσδιορίζουν την
ευθύνη εξέτασης μιας αίτησης ασύλου, αντιπαραβάλλοντας τα δακτυλικά
αποτυπώματα των αιτούντων άσυλο και των μη υπηκόων της ΕΕ/του ΕΟΧ με μια
κεντρική βάση δεδομένων και να παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του
νόμου, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, προκειμένου να πραγματοποιούν αναζητήσεις στο
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Eurodac για τη διερεύνηση, εξακρίβωση και πρόληψη σοβαρών αξιόποινων πράξεων
(EUR-Lex, 2014).
Η αρχική νομοθεσία για το Eurodac (2725/2000) δεν προέβλεπε τη δυνατότητα στις
αρχές επιβολής του νόμου να ζητάνε την αντιπαραβολή δεδομένων. Ο παρών
κανονισμός επιτρέπει στις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις και την Ευρωπόλ να
αντιπαραβάλλουν δακτυλικά αποτυπώματα συνδεόμενα με δικαστική έρευνα με τα
δακτυλικά αποτυπώματα που περιλαμβάνονται στο Eurodac. Ωστόσο, λόγω του
θεμελιώδους δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου
επιτρέπεται μόνο να χρησιμοποιούν το Eurodac για αντιπαραβολή όταν υπάρχουν
εύλογοι λόγοι να πιστεύεται ότι η εν λόγω αντιπαραβολή θα τις βοηθήσει ουσιαστικά
στην πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση οποιουδήποτε τρομοκρατικού εγκλήματος ή
άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης και μόνο ως έσχατη λύση, αφού πρώτα έχει
προηγηθεί η διεξαγωγή διαφόρων άλλων ελέγχων (άρθρο 21) (EUR-Lex, 2014).
Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λαμβάνει τα δακτυλικά
αποτυπώματα όλων των αιτούντων άσυλο και αυτών που συνελήφθησαν ενώ
προσπαθούσαν να διασχίσουν τα σύνορα παρανόμως, όπως για παράδειγμα οι μη
υπήκοοι της ΕΕ/του ΕΟΧ ή απάτριδες που εισέρχονται χωρίς νόμιμα έγγραφα, των
οποίων η ηλικία είναι άνω των 14 ετών και, εντός 72 ωρών, να διαβιβάζει τα δεδομένα
στο Eurodac (άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού). Τα δεδομένα δακτυλικών
αποτυπωμάτων θα πρέπει να απαλείφονται μόλις οι αιτούντες άσυλο, οι μη υπήκοοι
της ΕΕ/του ΕΟΧ ή οι απάτριδες αποκτήσουν ιθαγένεια χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(άρθρο 13). Όταν ένας αιτών άσυλο ή μη υπήκοος της ΕΕ/του ΕΟΧ βρίσκεται
παρανόμως σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η χώρας της ΕΕ μπορεί να
συμβουλευτεί το Eurodac για να διαπιστώσει αν το άτομο έχει υποβάλει προηγουμένως
αίτηση ασύλου σε μια χώρα της ΕΕ ή έχει ήδη συλληφθεί ενώ προσπαθούσε να εισέλθει
παρανόμως στην ΕΕ (άρθρο17). Επίσης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δεν
δύνανται να κοινοποιούνται δεδομένα του Eurodac σε τρίτες χώρες (EUR-Lex, 2014).

[51]

Συμπεράσματα
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία δόθηκε η ευκαιρία να μελετηθεί ένα πολύ
σημαντικό και διαχρονικό ζήτημα, το ζήτημα της μετανάστευσης και πιο συγκεκριμένα
θέματα που αφορούν το άσυλο. Αφού διασαφηνίστηκαν οι έννοιες του μετανάστη και
του πρόσφυγα, αναφέρθηκαν οι πολιτικές ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες
αποτέλεσαν την αφετηρία για την δημιουργία, σημαντικών για το άσυλο, Οδηγιών και
Κανονισμών, με τις οποίες προσπάθησαν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν, με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, το ζήτημα των προσφύγων και των αιτήσεων διεθνούς
προστασίας.
Οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπάθησαν να εξασφαλίσουν ότι οι
αιτούντες άσυλο θα αντιμετωπίζονται ισότητα και σε ένα ανοικτό και δίκαιο σύστημα.
Η αναθεωρημένη Οδηγία για την Αναγνώριση, διευκρινίζει του λόγους για την
χορήγηση διεθνούς προστασίας και βελτιώνει την πρόσβαση σε δικαιώματα και
διαδικασίες ενσωμάτωσης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Η αναθεωρημένη
Οδηγία για τις Διαδικασίες, έχει στόχο τη λήψη πιο δίκαιων και πιο ποιοτικών
αποφάσεων ασύλου σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα ενώ η αναθεωρημένη Οδηγία
για την Υποδοχή, εξασφαλίζει ότι υπάρχουν ανθρώπινες και υλικές συνθήκες υποδοχής
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωσης και ότι διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των
αιτούντων διεθνούς προστασία. Επίσης, η αναθεωρημένη Οδηγία για την Επιστροφή
αποσκοπεί στην διασφάλιση μιας αποτελεσματικής και ανθρώπινης πολιτικής
επιστροφής. Όσον αφορά τον αναθεωρημένο Κανονισμό του Δουβλίνου, ενισχύει την
προστασία των αιτούντων άσυλο καθόλη τη διάρκεια καθορισμού του κράτους που
είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου. Επίσης, δημιουργεί ένα σύστημα
για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων στα εθνικά συστήματα ασύλου και
υποδοχής. Τέλος, ο αναθεωρημένος Κανονισμός Eurodac, επιτρέπει την πρόσβαση των
υπηρεσιών επιβολής του νόμου, στη βάση δεδομένων της ΕΕ για τα δακτυλικά
αποτυπώματα των αιτούντων άσυλο, σε αυστηρά περιορισμένες περιπτώσεις για την
αποτροπή σοβαρών εγκλημάτων (Υπηρεσία Ασύλου, 2020).
Η μετανάστευση (εκούσια ή ακούσια) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
κοινωνικά θέματα και χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς για την αποτελεσματική
αντιμετώπισή της. Κάθε πρόσφυγας, κάθε αιτών διεθνούς προστασίας αποτελούν
διαφορετικές περιπτώσεις και κατά συνέπεια χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση.
[52]

Για τον λόγο αυτό αρκετές Οδηγίες και Κανονισμοί αντικαταστάθηκαν από άλλες, νέες,
είτε αναδιαμορφώθηκαν, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν όλες οι αναγκαίες
παράμετροι. Καθώς η Ευρώπη, αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς μετανάστες και
πρόσφυγες, ο αριθμός αυξάνεται ολοένα και περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τα κράτη μέλη να μεριμνούν για τυχόν τροποποίηση νόμων ή δημιουργία νέων για
την πιο πλήρη και ολοκληρωμένη διευθέτηση του ζητήματος.

[53]
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Ευρωπαϊκό Δίκαιο


Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Υποστήριξης για το Άσυλο.



Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των
υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας,
για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται
επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας
(αναδιατύπωση).



Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για θέσπιση
ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν
διεθνούς προστασίας για άλλου λόγους.



Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση).



Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων
διεθνή προστασία (αναδιατύπωση).



Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα
κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών.



Σύμβαση περί καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αιτήσεως παροχής ασύλου ή οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003,
για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του
κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που
υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας.



Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και
μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για
την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος
από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)



Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για
την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων
και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο
για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος
μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της
αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του
νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την
ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων
ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
(αναδιατύπωση).

Νομολογία


C-601/15 PPU J.N., Απόφαση της 26ης Ιανουαρίου 2016.



C-394/12 Shamso Abdullahi, Απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου 2013.



C-4/11 Bundesrepublik Deutschland, Απόφαση 14ης Νοεμβρίου 2013.



C-245/11 K, Απόφαση της 6ης Νοεμβρίου 2012.



C-63/15 Mehrdad Ghezelbash, Απόφαση 7ης Ιουνίου 2016.



C-578/16 PPU C.K. κ.λπ., Απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2017.



C-36/17 Daher Muse Ahmed, Απόφαση της 5ης Απριλίου 2017.
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