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Κατάλογος συντομογραφιών
EASO Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 

Eurodac Βάση δεδομένων Eurodac 

SIS II Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία 
και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς 

UNHCR Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

VIS Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις

ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΔΔΑ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

Εκτελεστικός κανονισμός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2003, για 
τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους 
μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε 
κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 118/2014 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2014

ΕΣΔΑ Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κανονισμός Eurodac II 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

Κανονισμός Δουβλίνο III 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 VIS Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής 
διάρκειας 

ΚΕΣΑ Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου

Κράτη μέλη Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και 
Νορβηγία που εφαρμόζουν τον κανονισμό Δουβλίνο III 

ΟΔΑ Οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου – 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 διεθνούς προστασίας 
(αναδιατύπωση)

ΟΣΥ 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)

Χάρτης Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/C 364/01)



6 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ EASO ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟ III 

Εισαγωγή

Γιατί δημιουργήθηκε ο παρών πρακτικός οδηγός; Ο Πρακτικός οδηγός της EASO για την εφαρμογή του 
κανονισμού Δουβλίνο III: Προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων είναι ένα πρακτικό 
εργαλείο υποστήριξης των επαγγελματιών που εμπλέκονται στη διαδικασία του Δουβλίνου σε όλα τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και στην Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, και 
οι οποίοι εφαρμόζουν τον κανονισμό Δουβλίνο III (κράτη μέλη) στο πλαίσιο της καθημερινής εργασίας τους. 
Πρόκειται για ένα ήπιο εργαλείο σύγκλισης το οποίο αποτυπώνει κοινά πρότυπα.

Ο σκοπός του παρόντος πρακτικού οδηγού είναι διττός. Ο οδηγός θα συνδράμει τον αναγνώστη στη 
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης με αιτούντα διεθνή προστασία στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Δουβλίνου και θα παρέχει στον χρήστη υποστήριξη για τη διενέργεια αντικειμενικής και αμερόληπτης 
ατομικής αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων μέσω της ισότιμης εφαρμογής νομικών κριτηρίων και 
κοινών προτύπων. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι ο προσδιορισμός του κράτους μέλους που είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα.

Τα βασικά νομικά κείμενα για τον παρόντα οδηγό είναι ο 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 
Δουβλίνο III) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα 
μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και 
μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου 
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας (κανονισμός Δουβλίνο II), όπως τροποποιήθηκε 
με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 118/2014 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2014 (εκτελεστικός 
κανονισμός). Στόχος του παρόντος οδηγού είναι να μεταφραστούν οι νομικές απαιτήσεις που αφορούν την 
προσωπική συνέντευξη και την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων σε μια συνοπτική καθοδήγηση για 
τους επαγγελματίες.

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής του παρόντος οδηγού; Ο παρών οδηγός επικεντρώνεται στις πληροφορίες που 
θα πρέπει να παρέχονται στον αιτούντα σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, καθώς και στην 
προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου, και στην αξιολόγηση των 
αποδεικτικών στοιχείων από τον επαγγελματία, προκειμένου να προσδιοριστεί το υπεύθυνο κράτος μέλος.

Το περιεχόμενο του παρόντος οδηγού βασίζεται και αναφέρεται στις διατάξεις του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. 
Κατά τη σύνταξη του οδηγού βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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). Κατά την 
ανάγνωση, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί −και να ενημερώνεται από− τον παρόντα οδηγό σε ό,τι 
αφορά τις αντίστοιχες διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομικής πράξης.

Σε ποιον απευθύνεται ο παρών πρακτικός οδηγός; Ο παρών οδηγός απευθύνεται κυρίως στο προσωπικό 
που εργάζεται στις μονάδες του Δουβλίνου, στους καταγραφείς, στους χειριστές υποθέσεων και στους 
συνοριοφύλακες, οι οποίοι διεξάγουν συνεντεύξεις με αιτούντες και διενεργούν την αξιολόγηση για τον 
προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους εξ ονόματος των αρμόδιων εθνικών αρχών. Επιπλέον, θα 
μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για άλλους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία του 
Δουβλίνου, όπως αστυνομικοί, δικαστικοί, νομικοί εκπρόσωποι, κοινωνικοί λειτουργοί, καθώς και για 
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τις εν λόγω πτυχές της εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Στόχος του πρακτικού οδηγού είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες επαγγελματιών με διαφορετικά επίπεδα 
εμπειρίας: από νέους χειριστές υποθέσεων έως εκείνους που διαθέτουν πολυετή πείρα. Τα διάφορα μέρη του 
παρόντος οδηγού (οδηγίες, κατάλογοι σημείων ελέγχου και αναφορές) καθώς και το περιεχόμενό του μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&from=GA
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Πώς πρέπει να χρησιμοποιείται ο παρών πρακτικός οδηγός; Ο παρών οδηγός είναι διαρθρωμένος σε τρία 
μέρη, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.

Κατάλογοι σημείων 
ελέγχου

Οδηγίες Παραπομπές

 ► προς χρήση ως πρακτικό εργαλείο 
υπενθύμισης από πρόσωπα που είναι 
ήδη εξοικειωμένα με τη διαδικασία της 
προσωπικής συνέντευξης και της αξιολόγησης 
των αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο 
του συστήματος του Δουβλίνου

 ► παραπομπές σε νομοθεσία, συναφή 
νομολογία και συμπληρωματικές πηγές

 ► σύντομη και οπτική καθοδήγηση 
για τα διάφορα στοιχεία κατά τη διενέργεια 
της προσωπικής συνέντευξης και της 
αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων στο 
πλαίσιο του συστήματος του Δουβλίνου

Πέραν της παροχής δομημένης καθοδήγησης, ο οδηγός μπορεί να χρησιμεύσει ως υποστηρικτικό εργαλείο για 
τη διενέργεια αυτοαξιολόγησης και/ή αξιολόγησης της ποιότητας.

Ο παρών πρακτικός οδηγός περιλαμβάνει προτεινόμενες ορθές πρακτικές σε κίτρινα πλαίσια και αναφορές 
σε νομολογία σε μπλε πλαίσια. Στην αρχή κάθε ενότητας παρατίθενται σε κόκκινους πίνακες αναφορές στις 
σχετικές νομικές διατάξεις. Ωστόσο, στόχος των αναφορών αυτών δεν είναι να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής 
της παραγράφου που ακολουθεί στα αναφερόμενα άρθρα, αλλά να αποτελέσουν παραπομπή σε νομική 
διάταξη η οποία είναι ενδεχομένως συναφής με την εκάστοτε περίπτωση. Σε γκρι πλαίσια περιλαμβάνονται 
αναφορές σε υφιστάμενα εργαλεία της EASO ή σε σχετικές θεματικές ενότητες κατάρτισης της EASO.

Πώς αναπτύχθηκε ο παρών πρακτικός οδηγός; Ο οδηγός εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων 
των κρατών μελών, την οποία διευκόλυνε στο έργο της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 
(EASO), και με την πολύτιμη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Προτού λάβει την οριστική του μορφή, ο οδηγός αποτέλεσε αντικείμενο 
διαβουλεύσεων με όλα τα κράτη μέλη.

Πώς συνδέεται ο παρών πρακτικός οδηγός με άλλα εργαλεία υποστήριξης της EASO; Αποστολή της EASO είναι 
η υποστήριξη των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής κοινής κατάρτισης και της εξασφάλισης 
κοινής ποιότητας. Όπως όλα τα εργαλεία υποστήριξης της EASO, ο Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του 
κανονισμού Δουβλίνο III: Προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων βασίζεται στα κοινά 
πρότυπα του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ). Είναι σαφές ότι δεν έχουν όλα τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη τις υποχρεώσεις του ΚΕΣΑ. Οι χώρες για τις οποίες δεν ισχύουν οι υποχρεώσεις θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις κατωτέρω παραπομπές στις ειδικές οδηγίες για το ΚΕΣΑ μόνον εφόσον αυτές έχουν 
εφαρμογή. Ο παρών οδηγός έχει βασιστεί στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ όπως άλλοι πρακτικοί οδηγοί και θα πρέπει 
να θεωρείται συμπλήρωμα άλλων διαθέσιμων εργαλείων της EASO. Η συνεκτικότητα του οδηγού σε σχέση με 
τα εργαλεία αυτά αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, ιδίως σε σχέση με τις άκρως συναφείς θεματικές ενότητες 
του εκπαιδευτικού προγράμματος της EASO για τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ. Οι πρακτικοί οδηγοί της EASO για 
την προσωπική συνέντευξη και για την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων αποτέλεσαν επίσης πολύτιμες 
πηγές πληροφοριών για την ανάπτυξη του παρόντος εργαλείου.

Ο παρών πρακτικός οδηγός εκπονήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία του πίνακα ποιότητας της EASO και θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα άλλα διαθέσιμα πρακτικά εργαλεία: https://www.easo.europa.
eu/practical-tools.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/PG%20Evidence%20Assessment%20-%20EL.pdf
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

 ► προς χρήση ως πρακτικό εργαλείο υπενθύμισης από πρόσωπα 
που είναι ήδη εξοικειωμένα με τη διαδικασία της προσωπικής 
συνέντευξης και της αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων 
στο πλαίσιο του συστήματος του Δουβλίνου
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Νομικό πλαίσιο του συστήματος του Δουβλίνου
 □ Εφαρμόστε τις νομικές διατάξεις σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά
 □ Θυμηθείτε το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο III
 □ Θυμηθείτε ότι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 

Δουβλίνο ΙΙΙ

1. Εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο III
 □ Πρώτα υποβάλλεται η αίτηση διεθνούς προστασίας
 □ Τηρείται η ιεράρχηση των κριτηρίων
 □ Λαμβάνονται υπόψη ειδικά ζητήματα όσον αφορά την εξάρτηση

2. Ενημέρωση
 □ Παρέχεται η κατάλληλη ενημέρωση:

 □ στόχοι του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ·
 □ συνέπειες της υποβολής άλλης αίτησης σε διαφορετικό κράτος μέλος·
 □ ιεράρχηση των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της ευθύνης·
 □ προσωπική συνέντευξη·
 □ δυνατότητα υποβολής πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού της ευθύνης·
 □ δυνατότητα προσβολής απόφασης μεταφοράς·
 □ τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν τα δεδομένα των αιτούντων·
 □ οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα που τους αφορούν.

 □ Οι πληροφορίες παρέχονται
 □ γραπτώς·
 □ «σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή ευλόγως τεκμαίρεται ότι κατανοεί ο αιτών»·
 □ εάν είναι αναγκαίο, προφορικά·
 □ οι πληροφορίες παρέχονται μέσω των κοινών φυλλαδίων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 

X και XI του εκτελεστικού κανονισμού·
 □ τα φυλλάδια συμπληρώνονται με συγκεκριμένες πληροφορίες για το κάθε κράτος μέλος.

3. Προσωπική συνέντευξη για τη διαδικασία του Δουβλίνου: στόχοι, απαιτήσεις 
και τεχνικές

 □ Τήρηση των απαιτήσεων της συνέντευξης:
 □ πραγματοποιείται εγκαίρως·
 □ διεξάγεται πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης μεταφοράς του αιτούντος·
 □ διεξάγεται σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή ευλόγως τεκμαίρεται ότι κατανοεί ο αιτών·
 □ πραγματοποιείται υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα·
 □ διενεργείται από πρόσωπο που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα.

Μεθοδολογία
 □ Προετοιμασία
 □ Εξοικείωση με την υπόθεση
 □ Πρακτικές ρυθμίσεις
 □ Κατάλληλος χειριστής υπόθεσης και διερμηνέας

Έναρξη της συνέντευξης
 □ Χαιρετισμός/εισαγωγή
 □ Βεβαιωθείτε ότι ο διερμηνέας και ο αιτών κατανοούν ο ένας τον άλλον
 □ Ενημερώστε τον αιτούντα για τον σκοπό και το περιεχόμενο της συνέντευξης
 □ Ενημερώστε τον αιτούντα για την υποχρέωση συνεργασίας
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3. Προσωπική συνέντευξη για τη διαδικασία του Δουβλίνου: στόχοι, απαιτήσεις 
και τεχνικές
Διεξαγωγή της συνέντευξης

 □ Στάση
 □ Ουδετερότητα
 □ Μη επικριτική στάση
 □ Αποφύγετε τις παρεξηγήσεις λόγω υποθέσεων, αξιών ή προσδοκιών που σχετίζονται με τον 

πολιτισμό του αιτούντος
 □ Διαχειριστείτε τη διαδικασία της συνέντευξης

 □ Δημιουργήστε και διατηρήστε κλίμα εμπιστοσύνης
 □ Εστιάστε την προσοχή σας στον αιτούντα
 □ Διαχειριστείτε τον διάλογο
 □ Διαχειριστείτε τον διερμηνέα
 □ Ενθαρρύνετε τον αιτούντα υιοθετώντας στάση ενεργού ακροατή

 □ Τεχνικές συνέντευξης και είδη ερωτήσεων
 □ Υποβάλετε απλές ερωτήσεις
 □ Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις ανοικτού τύπου
 □ Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις κλειστού τύπου με σωστό τρόπο
 □ Χρησιμοποιήστε διευκρινιστικές ερωτήσεις και ερωτήσεις αναδιατύπωσης
 □ Διατυπώστε τις σωστές ερωτήσεις με σωστό και δίκαιο τρόπο
 □ Υποβάλετε ερωτήσεις που ανταποκρίνονται στις ικανότητες και στο μορφωτικό επίπεδο του 

αιτούντος
 □ Ευκαιρία διευκρίνισης ανακολουθιών

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
 □ παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ προφορικά·
 □ οι αιτούντες μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με οποιεσδήποτε πτυχές της λειτουργίας 

του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ τις οποίες δεν κατανοούν.
Ολοκλήρωση της συνέντευξης

 □ Βεβαιωθείτε ότι κατά τη συνέντευξη καλύφθηκαν όλα τα σημαντικά πραγματικά περιστατικά
 □ Ο αιτών ερωτάται αν επιθυμεί να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες
 □ Ο αιτών ενημερώνεται για τη δυνατότητα υποβολής περαιτέρω δικαιολογητικών εγγράφων
 □ Ο αιτών ενημερώνεται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας
 □ Ο αιτών ενημερώνεται για τις προθεσμίες που προβλέπονται στον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ
 □ Ο αιτών ενημερώνεται για τη γραπτή περίληψη και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτή.

4. Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων
 □ Υπάρχουν ενδείξεις στην υπόθεση που αφορούν τη διαδικασία του Δουβλίνου

 □ Διατίθενται αποδεικτικά στοιχεία
 □ Διατίθενται έμμεσες αποδείξεις

 □ Οι ενδείξεις που αφορούν τη διαδικασία του Δουβλίνου είναι ανεπαρκείς

Κριτήρια σχετικά με την οικογενειακή ενότητα
 □ Ορισμοί

 □ Μέλος οικογένειας
 □ Συγγενής
 □ Ανήλικος
 □ Ασυνόδευτος ανήλικος
 □ Σχέση εξάρτησης
 □ Οικογένεια με την ευρύτερη έννοια

 □ Ασυνόδευτοι ανήλικοι (άρθρο 8)
 □ Μέλος οικογένειας που είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας (άρθρο 9)
 □ Μέλος οικογένειας που είναι αιτών διεθνή προστασία (άρθρο 10)
 □ Κανόνες για τις ταυτόχρονες αιτήσεις (άρθρο 11)
 □ Εξαρτώμενα πρόσωπα (άρθρο 16)
 □ Ρήτρες διακριτικής ευχέρειας (άρθρο 17)

 □ Άρθρο 17 παράγραφος 1, η ρήτρα κυριαρχίας
 □ Άρθρο 17 παράγραφος 2, η ανθρωπιστική ρήτρα
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 □ Αποδεικτικά μέσα και έμμεσες αποδείξεις
 □ Ασυνόδευτο παιδί και μέλη της οικογένειας
 □ Εξαρτώμενο(ς) (ενήλικο) τέκνο, αδελφός, γονέας

 □ Αποδεικτικά μέσα στην περίπτωση των άρθρων 8, 9, 10
 □ Γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το κράτος μέλος
 □ Απόσπασμα μητρώου
 □ Τίτλοι διαμονής/άδειες προσωρινής διαμονής που χορηγήθηκαν σε μέλος της οικογένειας
 □ Έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας
 □ Εξέταση DNA ή αίματος
 □ Συναίνεση των ενδιαφερομένων

 □ Έμμεσες αποδείξεις στην περίπτωση των άρθρων 8, 9, 10
 □ Επαληθεύσιμες ενδείξεις του αιτούντος
 □ Δηλώσεις των ενδιαφερομένων μελών της οικογένειας
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Κριτήρια σχετικά με τη διαμονή, την είσοδο και την παραμονή
 □ Ορισμοί

 □ Τίτλος διαμονής
 □ Εν ισχύι τίτλος διαμονής
 □ Πολλαπλοί τίτλοι διαμονής
 □ Τίτλοι διαμονής που έχουν λήξει

 □ Θεώρηση
 □ Έγκυρη θεώρηση
 □ Πολλαπλές θεωρήσεις
 □ Θεώρηση που έχει λήξει

 □ Παράτυπη είσοδος
 □ Συνεχής παραμονή σε κράτος μέλος για τουλάχιστον πέντε μήνες
 □ Είσοδος χωρίς υποχρέωση θεώρησης
 □ Αίτηση σε χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα

 □ Αποδεικτικά μέσα σε περίπτωση τίτλου διαμονής ή θεώρησης που είναι σε ισχύ ή που έχει λήξει
 □ Τίτλος διαμονής
 □ Θεώρηση
 □ Θετικό αποτέλεσμα στο VIS
 □ Απόσπασμα του μητρώου αλλοδαπών ή αντίστοιχων μητρώων
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από το κράτος μέλος που χορήγησε τον τίτλο διαμονής 

ή τη θεώρηση
 □ Έμμεσες αποδείξεις σε περίπτωση τίτλου διαμονής ή θεώρησης που είναι σε ισχύ ή που έχει λήξει

 □ Εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από το κράτος μέλος που δεν χορήγησε τον τίτλο 

διαμονής
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από μέλη της οικογένειας, συνταξιδιώτες

 □ Αποδεικτικά μέσα σε περίπτωση εισόδου χωρίς υποχρέωση θεώρησης και σε περίπτωση παράτυπης 
εισόδου

 □ Σφραγίδα εισόδου επί διαβατηρίου
 □ Σφραγίδα εξόδου
 □ Τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα η είσοδος από εξωτερικά 

σύνορα
 □ Θετικό αποτέλεσμα από την Eurοdac
 □ Δακτυλικά αποτυπώματα

 □ Αποδεικτικά μέσα σε περίπτωση διαμονής άνω των πέντε μηνών
 □ Άδειες διαμονής
 □ Κλήσεις για εγκατάλειψη του εδάφους ή διαταγή απομάκρυνσης που έχουν εκδοθεί ανά διαστήματα 

5 μηνών ή περισσότερο και δεν έχουν εκτελεστεί
 □ Αποσπάσματα μητρώων νοσοκομείων, φυλακών ή κέντρων κράτησης
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Κριτήρια σχετικά με τη διαμονή, την είσοδο και την παραμονή
 □ Έμμεσες αποδείξεις σε περίπτωση εισόδου χωρίς υποχρέωση θεώρησης, παράτυπης εισόδου, διαμονής 

άνω των πέντε μηνών στο έδαφος κράτους μέλους
 □ Εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από μέλη της οικογένειας, συνταξιδιώτες
 □ Δακτυλικά αποτυπώματα
 □ Εισιτήρια, λογαριασμοί ξενοδοχείων, δελτία εισόδου κ.λπ.

Προηγούμενη αίτηση διεθνούς προστασίας
 □ Έχει υποβληθεί προηγουμένως αίτηση ασύλου σε άλλο κράτος μέλος
 □ Εφαρμόζεται ο κανονισμός Δουβλίνο III
 □ Υποχρέωση εκ νέου ανάληψης αιτούντος για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας
 □ Υποχρέωση εκ νέου ανάληψης του αιτούντος για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του Δουβλίνου
 □ Αποδεικτικά μέσα σε περίπτωση διαδικασίας εκ νέου ανάληψης

 □ Θετικό αποτέλεσμα από την Eurοdac
 □ Έντυπο που υποβάλλεται από τον αιτούντα (έντυπο αίτησης)
 □ Πρακτικό καταρτιζόμενο από τις αρχές
 □ Δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν κατά την υποβολή της αίτησης
 □ Απόσπασμα του μητρώου αλλοδαπών ή αντίστοιχων μητρώων
 □ Γραπτή έκθεση των αρχών που πιστοποιεί την υποβολή αίτησης

 □ Έμμεσες αποδείξεις σε περίπτωση διαδικασίας εκ νέου ανάληψης
 □ Εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από μέλη της οικογένειας, συνταξιδιώτες

Παύση ευθυνών – έξοδος από το έδαφος και απομάκρυνση
 □ Παύση ευθυνών
 □ Αποδεικτικά μέσα σε περίπτωση παύσης της ευθύνης

 □ Σφραγίδα εξόδου
 □ Αποσπάσματα μητρώων τρίτου κράτους
 □ Τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα η έξοδος ή η είσοδος από 

εξωτερικά σύνορα
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαιώσεις από το κράτος μέλος από το οποίο ο αιτών εγκατέλειψε το έδαφος των 

κρατών μελών
 □ Έγγραφο των αρχών που πιστοποιεί την πραγματική απομάκρυνση του αλλοδαπού
 □ Επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με την απομάκρυνση από τρίτο κράτος
 □ Σφραγίδα τρίτης χώρας που συνορεύει με κράτος μέλος
 □ Δακτυλικά αποτυπώματα

 □ Έμμεσες αποδείξεις σε περίπτωση παύσης της ευθύνης
 □ Εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από μέλη της οικογένειας, συνταξιδιώτες
 □ Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος
 □ Σφραγίδα εξόδου
 □ Δακτυλικά αποτυπώματα
 □ Εισιτήρια, λογαριασμοί ξενοδοχείων, δελτία εισόδου κ.λπ.
 □ Άλλα αποδεικτικά στοιχεία

Ειδικά ζητήματα όσον αφορά τις μεταφορές βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου
 □ Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων
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Νομικό πλαίσιο του συστήματος 
του Δουβλίνου [επιστροφή στον κατάλογο σημείων ελέγχου]

Το σύστημα του Δουβλίνου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ΚΕΣΑ και αποσκοπεί στον αποτελεσματικό 
προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας.

Το σύστημα του Δουβλίνου αποτελείται από τρεις κανονισμούς:

Κανονισμός Δουβλίνο III

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)

Εκτελεστικός κανονισμός του Δουβλίνου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα μέτρα 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων 
και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 

αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας, όπως τροποποιήθηκε 
με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 118/2014 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2014

Κανονισμός Eurodac II

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)
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Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) είναι συναφή 
για την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) προσδιορίζονται οι 
κανόνες για:

[...] την καλύτερη εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων [...] και τη διαβούλευση μεταξύ κεντρικών 
προξενικών αρχών διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις 
αιτήσεις θεωρήσεων και τις σχετικές αποφάσεις, με σκοπό [...] να αποφύγει την καταστρατήγηση των 
κριτηρίων προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης.

Το VIS ισχύει σε όλα τα κράτη Σένγκεν (η Δανία αποφάσισε να το εφαρμόσει). Ωστόσο, είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι δεν δεσμεύονται από τον κανονισμό VIS όλα τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον κανονισμό 
Δουβλίνο III.

Το SIS II καθορίζεται στις ακόλουθες νομικές πράξεις: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και 
τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) και κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας 
και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής.

Το SIS II είναι ένα σύστημα πληροφοριών για την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων στην Ευρώπη. Σε 
κάθε κράτος μέλος υπάρχει εθνικό γραφείο για τις αιτήσεις συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές 
καταχωρίσεις (SIRENE), το οποίο λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών. Το 
σύστημα βοηθά τις ευρωπαϊκές αρχές να ενισχύουν την εσωτερική ασφάλεια απουσία ελέγχων στα εσωτερικά 
σύνορα. 

Το SIS II λειτουργεί σε 26 κράτη μέλη (με εξαίρεση την Ιρλανδία και την Κύπρο) και σε 4 συνδεδεμένες χώρες. Σε 
ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις: Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κροατία δεν ανήκουν ακόμη 
στον χώρο Σένγκεν, αλλά τόσο η Ρουμανία όσο και η Βουλγαρία χρησιμοποιούν το SIS, ενώ για την Κροατία 
ισχύει περιορισμένη χρήση. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει στον χώρο Σένγκεν, αλλά εφαρμόζει το SIS II.

Επιπλέον, κατά την εφαρμογή της διαδικασίας του Δουβλίνου, οι χειριστές υποθέσεων θα πρέπει να έχουν 
υπόψη τους τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για 
τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΟΔΑ), εάν έχει εφαρμογή. Οι διατάξεις της 
ΟΔΑ εφαρμόζονται «επιπλέον και με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τις διαδικαστικές εγγυήσεις 
που διέπονται βάσει του κανονισμού [του Δουβλίνου]», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 12 του 
κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και στην αιτιολογική σκέψη 54 της ΟΔΑ.

Νομολογία

«Το σύστημα του Δουβλίνου [...] σκοπό έχει ιδίως, όπως συνάγεται από τις αιτιολογικές σκέψεις 4 και 5 
του κανονισμού, να καθιστά εφικτό τον ταχύ προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους, προκειμένου 
να κατοχυρώνεται η πραγματική πρόσβαση στις διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας και να μην 
διακυβεύεται ο στόχος της ταχύτητας κατά την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας».

Απόφαση ΔΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2017, C.K. και λοιποί κατά Republika Slovenija, C-578/16 PPU, σκέψη 57

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο III

Το σύστημα του Δουβλίνου, το οποίο αναπτύχθηκε με βάση τη Σύμβαση του Δουβλίνου του 1990, 
ενσωματώθηκε στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» 
για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8692540
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32000R2725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32000R2725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32000R2725
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Δουβλίνου. Το 2001 προσχώρησαν σε αυτό η Νορβηγία και η Ισλανδία ως συνδεδεμένες χώρες. Η Δανία 
αποφάσισε να συμμετάσχει με συμφωνία που συνάφθηκε το 2006 και επιβεβαίωσε την εφαρμογή του 
κανονισμού Δουβλίνο III με απόφαση του Κοινοβουλίου τον Δεκέμβριο του 2013. Η Ελβετία και το Λιχτενστάιν 
προσχώρησαν ως συνδεδεμένες χώρες το 2008 και το 2011 αντιστοίχως.

Συνεπώς, ο κανονισμός εφαρμόζεται σε 32 κράτη μέλη:

Κανονισμός του Δουβλίνου – Κράτη μέλη

Χώρες «συνδεδεμένες» με τον 
κανονισμό του Δουβλίνου
Ευρωπαϊκή Ένωση

Προσωπικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ

Ο κανονισμός Δουβλίνο III εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών [που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο 
α) του κανονισμού Δουβλίνο III] ή στους απάτριδες που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας σε 
ένα από τα κράτη μέλη. Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο III περιλαμβάνει τους αιτούντες 
διεθνή προστασία. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
Δουβλίνο III. Ο όρος «αιτών» ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Το κεφάλαιο V του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, και ειδικότερα το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β), αναφέρεται 
σε αιτούντες η αίτηση των οποίων τελεί υπό εξέταση, το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται σε 
υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα ο οποίος «ανακάλεσε την υπό εξέταση αίτησή του και έκανε αίτηση σε άλλο 
κράτος μέλος» ή «ο οποίος ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους χωρίς τίτλο διαμονής». Το άρθρο 18 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) αναφέρεται σε «υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα του οποίου η αίτηση απερρίφθη 
και ο οποίος έκανε αίτηση σε άλλο κράτος μέλος ή ο οποίος ευρίσκεται χωρίς να έχει τίτλο διαμονής στο 
έδαφος άλλου κράτους μέλους».

Όσον αφορά τους αιτούντες των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε με πρώτη ή οριστική απόφαση άλλου κράτους 
μέλους και οι οποίοι δεν υπέβαλαν νέα αίτηση στο κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκονται, το άρθρο 24 του 
κανονισμού Δουβλίνο III παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποφασίσουν να εφαρμόσουν είτε τον 
κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ είτε την 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 (οδηγία για την επιστροφή).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32000R2725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1572940313378&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1572940313378&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1572940313378&from=EN
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Με σημείο αφετηρίας την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας στο κράτος μέλος Α, η διαδικασία του 
Δουβλίνου με το κράτος μέλος Β περιγράφεται σχηματικά ως εξής:

Αίτηση διεθνούς 
προστασίας στο κράτος 

μέλος Α

Το κράτος μέλος 
Α εξετάζει την αίτηση 

ασύλου

Το κράτος μέλος 
Β εξετάζει την αίτηση 

ασύλου

Ενημέρωση 
του αιτούντος

Αίτημα αναδοχής ή εκ 
νέου ανάληψης προς το 

κράτος μέλος Β

Αξιολόγηση 
αποδεικτικών στοιχείων 

από το κράτος 
μέλος Α

Αίτημα 
επανεξέτασης

Απάντηση από το 
κράτος μέλος Β

Απόφαση επί της 
προσφυγής

Απάντηση από το 
κράτος μέλος Β

Συνέντευξη 
με τον αιτούντα

Αίτημα παροχής 
πληροφοριών προς 
το κράτος μέλος Β

Το κράτος μέλος Α αποφασίζει 
τη μεταφορά του αιτούντος στο 

κράτος μέλος Β

Επικοινωνία με τον 
αιτούντα

Κοινοποίηση στο κράτος 
μέλος Β πριν από τη 

μεταφορά

Μεταφορά στο κράτος 
μέλος Β

Ανεπαρκείς ενδείξεις στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 

του Δουβλίνου

Ενδείξεις που αφορούν 
τη διαδικασία του Δουβλίνου 

(αποδεικτικά στοιχεία/έμμεσες 
αποδείξεις)

Απουσία ενδείξεων

Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί

Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μεταφορά

Προσφυγή

Όχι

Ναι

Απουσία προσφυγής

Θετική

Αρνητική

Οι ενδείξεις δεν 
επιβεβαιώνονται

Οι ενδείξεις 
επιβεβαιώνονται
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ΟΔΗΓΙΕΣ

 ► σύντομη και οπτική καθοδήγηση για τα διάφορα στοιχεία κατά 
τη διενέργεια της προσωπικής συνέντευξης και της αξιολόγησης 
των αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο του συστήματος του 
Δουβλίνου
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1. Εφαρμογή του κανονισμού 
Δουβλίνο III [επιστροφή στον κατάλογο σημείων ελέγχου]

Για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας 
που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού 
Δουβλίνο III υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τα κριτήρια που παρατίθενται στο κεφάλαιο III 
(«ιεράρχηση των κριτηρίων») όταν υποβάλλεται αίτηση για πρώτη φορά.

Κανονισμός Δουβλίνο III

Κεφάλαιο III

Προβλέπονται δύο σύνολα κριτηρίων:

1) κριτήρια για την προστασία της ενότητας της οικογένειας (άρθρα 8-11, 16-17)· και
2) κριτήρια σχετικά με την ευθύνη του «κράτους μέλους που διαδραμάτισε τον μεγαλύτερο ρόλο στην 

είσοδο και τη διαμονή του αιτούντος στα εδάφη των κρατών μελών» (1) (άρθρα 12 έως 15).

Η «ιεράρχηση των κριτηρίων» για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους που παρατίθεται στο 
κεφάλαιο III του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ σημαίνει ότι τα κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται με την παρακάτω 
σειρά:

Οικογενειακή 
ενότητα

• Ασυνόδευτος ανήλικος (άρθρο 8)
• Μέλη οικογένειας που είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (άρθρο 9)
• Μέλη οικογένειας που είναι αιτούντες διεθνή προστασία (άρθρο 10)
• Οικογενειακή διαδικασία (άρθρο 11)

Μεγαλύτερος 
ρόλος στην είσοδο 

ή διαμονή

• Έκδοση τίτλου διαμονής ή θεώρησης (άρθρο 12)
• Παράτυπη είσοδος ή διαμονή (άρθρο 13)
• Είσοδος χωρίς υποχρέωση θεώρησης (άρθρο 14)
• Αίτηση σε χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα (άρθρο 15)

Ο προσδιορισμός του υπεύθυνου κράτους μέλους «πραγματοποιείται βάσει της κατάστασης που υπήρχε 
τη στιγμή κατά την οποία ο αιτών υπέβαλε την αίτηση διεθνούς προστασίας του για πρώτη φορά σε ένα 
κράτος μέλος» (άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού Δουβλίνο III). Το εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με μέλη της οικογένειας, συγγενείς 
ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα με τα οποία ο αιτών έχει σχέση (άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙΙ).

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον κανονισμό Δουβλίνο III σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς 
υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης του 1951 για τους 
Πρόσφυγες και ιδίως του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης), της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και της συναφούς νομολογίας του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), καθώς και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο III, τα κράτη μέλη καθιερώνουν ισχυρή 
συνεργασία στο πλαίσιο του κανονισμού και εφαρμόζουν την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης όσον αφορά 
την πολιτική ασύλου.

(1) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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) {SEC(2008) 2962} {SEC(2008) 2963}

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0820&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0820&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0820&from=EN
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Στόχος του συστήματος του Δουβλίνου είναι να διασφαλιστεί ότι για κάθε αίτηση ασύλου που υποβάλλεται σε 
οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη θα υπάρχει μόνο ένα υπεύθυνο κράτος μέλος:

• Εάν δεν εφαρμόζεται κανένα από τα κριτήρια που παρατίθενται στο κεφάλαιο III, «υπεύθυνο για την 
εξέταση της αίτησης είναι το πρώτο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση διεθνούς προστασίας» 
(άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο).

• Εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά λόγω συστημικών ελλείψεων «στη διαδικασία ασύλου και 
στις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων» στο υπεύθυνο κράτος μέλος (άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο 
εδάφιο) ή διότι οι αρχές στο κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταφορά μπορούν εύλογα να προβλέψουν 
ότι η μεταφορά θα οδηγήσει σε πραγματικό κίνδυνο παραβίασης του άρθρου 4 του Χάρτη, η απόφαση για 
την ευθύνη θα αποκλείει το κράτος μέλος στο οποίο είναι πιθανό να εμφανιστεί ο κίνδυνος.

Ειδικά ζητήματα: εξαρτώμενα πρόσωπα και ρήτρες διακριτικής ευχέρειας

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός

Άρθρα 16 και 17 Άρθρο 11 

Πέραν των ανωτέρω κριτηρίων, στο πλαίσιο του κανονισμού Δουβλίνο III, η ευθύνη μπορεί να προσδιοριστεί 
με βάση εξαρτώμενο πρόσωπο και ρήτρες διακριτικής ευχέρειας.

Το άρθρο 16 προβλέπει τη δυνατότητα επανένωσης αιτούντος που εξαρτάται από τη βοήθεια του τέκνου, 
του αδελφού ή του γονέα του που διαμένει νομίμως σε ένα από τα κράτη μέλη με το εν λόγω πρόσωπο. 
Περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα επανένωσης του νομίμως διαμένοντος σε κράτος μέλος τέκνου, αδελφού 
ή γονέα του αιτούντος όταν το εν λόγω πρόσωπο εξαρτάται από τη βοήθεια του αιτούντος, λόγω εγκυμοσύνης, 
πρόσφατου τοκετού, σοβαρής ασθένειας, σοβαρής αναπηρίας ή προχωρημένης ηλικίας.

Νομολογία

Στην απόφασή του της 6ης Νοεμβρίου 2012 στην υπόθεση K κατά Bundesasylamt, C-245/11, το ΔΕΕ 
διευκρίνισε τα εξής:

«Η σχέση εξάρτησης είναι καθοριστικής σημασίας για τον προσδιορισμό της ευθύνης εάν η εφαρμογή της 
δεν παρεμποδίζεται λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. Συνεπώς, το άρθρο 16 συνιστά πρόσθετο “οιονεί 
κριτήριο”».

Στο άρθρο 17 του κανονισμού Δουβλίνο III προβλέπονται ρήτρες διακριτικής ευχέρειας. Η «ρήτρα κυριαρχίας» 
(άρθρο 17 παράγραφος 1) παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν την ευθύνη για αίτηση 
που υποβάλλεται σε αυτά ακόμη και εάν δεν είναι υπεύθυνα σύμφωνα με τα κριτήρια. Η «ανθρωπιστική 
ρήτρα» (άρθρο 17 παράγραφος 2) μπορεί να εφαρμόζεται κατόπιν αιτήματος που υποβάλλει κράτος μέλος 
«για να επανενώσει οποιαδήποτε πρόσωπα με τα οποία έχει σχέση, για ανθρωπιστικούς λόγους, βάσει ιδίως 
οικογενειακών ή πολιτισμικών κριτηρίων».

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129325&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8691722
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2. Ενημέρωση [επιστροφή στον κατάλογο σημείων ελέγχου]

Κανονισμός Δουβλίνο III

Άρθρο 4

Το δικαίωμα ενημέρωσης του αιτούντος όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση του δίκαιου χαρακτήρα των διαδικασιών. Σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, μόλις υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος 
μέλος, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον αιτούντα για την εφαρμογή του κανονισμού και ιδίως για:

• τους στόχους του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και τις συνέπειες της υποβολής άλλης αίτησης σε 
διαφορετικό κράτος μέλος, καθώς και για τις συνέπειες της μετακίνησης από ένα κράτος μέλος σε 
άλλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Δουβλίνου ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης 
διεθνούς προστασίας·

• την ιεράρχηση των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της ευθύνης, συμπεριλαμβανομένου του 
ενδεχομένου η αίτηση διεθνούς προστασίας που έχει υποβληθεί σε ένα κράτος μέλος να έχει ως 
αποτέλεσμα τον προσδιορισμό της ευθύνης του εν λόγω κράτους μέλους, ακόμη και αν τέτοιου 
είδους ευθύνη δεν προκύπτει από τα εν λόγω κριτήρια·

• την προσωπική συνέντευξη και τη δυνατότητα υποβολής πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία 
προσδιορισμού της ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την παρουσία μελών 
της οικογένειας, συγγενών ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία έχει σχέση ο αιτών, στα 
κράτη μέλη·

• τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης μεταφοράς και, κατά περίπτωση, υποβολής αίτησης για 
αναστολή της μεταφοράς, καθώς και τις προθεσμίες για τα ένδικα μέσα·

• τη δυνατότητα του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται επί του παρόντος ο αιτών να ανταλλάσσει 
τα δεδομένα του με άλλα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό της ευθύνης·

• το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα που τον αφορούν και διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων 
ή διαγραφής των δεδομένων εάν υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία, καθώς και τις διαδικασίες 
άσκησης αυτών των δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι πληροφορίες παρέχονται:
• γραπτώς·
• «σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή ευλόγως τεκμαίρεται ότι κατανοεί ο αιτών»·
• εφόσον είναι απαραίτητο (στις περιπτώσεις προσώπων με ειδικές διαδικαστικές ανάγκες) για την 

ορθή κατανόηση, οι πληροφορίες παρέχονται επίσης προφορικά·
• οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω των κοινών φυλλαδίων που περιλαμβάνονται στα 

παραρτήματα X και XI του εκτελεστικού κανονισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 
του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ· και

• συμπληρώνονται με συγκεκριμένες πληροφορίες για το κάθε κράτος μέλος.
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3. Προσωπική συνέντευξη για τη διαδικασία του Δουβλίνου: 
στόχοι, απαιτήσεις και τεχνικές [επιστροφή στον κατάλογο σημείων ελέγχου]

Κανονισμός Δουβλίνο III ΟΔΑ

Άρθρο 5 Άρθρο 14

Στόχος της προσωπικής συνέντευξης για τη διαδικασία του Δουβλίνου

Ο κανονισμός Δουβλίνο III προβλέπει την υποχρέωση του προσδιορίζοντος κράτους μέλους να διεξάγει 
προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα (προσωπική συνέντευξη για τη διαδικασία του Δουβλίνου).

Κύριος στόχος της συνέντευξης είναι να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που είναι σημαντικά για τον 
προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους. Κατά συνέπεια, η προσωπική συνέντευξη για τη διαδικασία 
του Δουβλίνου έχει διαφορετικό πεδίο εφαρμογής και επίκεντρο από την προσωπική συνέντευξη επί της 
ουσίας της αίτησης διεθνούς προστασίας βάσει του άρθρου 14 της ΟΔΑ.

Ο στόχος της προσωπικής συνέντευξης για τη διαδικασία του Δουβλίνου είναι διττός:

Προσωπική συνέντευξη για τη διαδικασία 
του Δουβλίνου

Η συνέντευξη προορίζεται  
να «διευκολύνει τη διαδικασία 

προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους 
μέλους», καθώς οι πληροφορίες που 

συλλέγονται θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην εξακρίβωση των πραγματικών 
περιστατικών που είναι σημαντικά 
για τον προσδιορισμό της ευθύνης.

Η συνέντευξη «επιτρέπει επίσης 
την ορθή κατανόηση των πληροφοριών 
που παρέχονται στον αιτούντα σύμφωνα 

με το άρθρο 4».

Στο πλαίσιο αυτό, η προσωπική συνέντευξη μπορεί να εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς:
• επιτρέπει στις αρχές να παρέχουν προφορικά πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 

Δουβλίνο III·
• παρέχει στους αιτούντες τη δυνατότητα να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με τυχόν πτυχές της 

λειτουργίας του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ τις οποίες δεν κατανοούν·
• δίνει στους αιτούντες τη δυνατότητα να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον ορθό 

προσδιορισμό της ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας μελών της οικογένειας σε άλλο 
κράτος μέλος·

• παρέχει στον αιτούντα τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του αποτελεσματικά·
• επιτρέπει στις αρχές να αποσαφηνίζουν άμεσα πτυχές των πληροφοριών που παρέχονται από τον 

αιτούντα με αποτελεσματικό τρόπο.

Το κράτος μέλος που διεξάγει τη διαδικασία προσδιορισμού μπορεί επίσης να αποφασίσει να αποστείλει 
αίτημα παροχής πληροφοριών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 34 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ 
(βλ. παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού), προκειμένου να συγκεντρώσει πρόσθετες συναφείς 
πληροφορίες.
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Η παρούσα ενότητα καλύπτει γενικά ζητήματα σχετικά με την προσωπική συνέντευξη για τη διαδικασία 
του Δουβλίνου. Τα ειδικά θέματα που πρέπει να εξετάζονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναλύονται 
εκτενώς στην ενότητα Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων.

Η διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης για τη διαδικασία του Δουβλίνου είναι υποχρεωτική με ορισμένες 
εξαιρέσεις.
Η προσωπική συνέντευξη για τη διαδικασία του Δουβλίνου μπορεί να παραλείπεται, εφόσον:

• ο αιτών έχει διαφύγει· ή

• «μετά την παραλαβή των πληροφοριών του άρθρου 4, ο αιτών έχει ήδη παράσχει τις πληροφορίες σχετικά 
με τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους με άλλο μέσο. Το κράτος μέλος που παραλείπει τη 
συνέντευξη δίνει στον αιτούντα τη δυνατότητα να παράσχει όλες τις περαιτέρω πληροφορίες, σχετικές για 
τον ορθό προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους, πριν από τη λήψη απόφασης για τη μεταφορά του 
αιτούντος στο υπεύθυνο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1» (άρθρο 5 παράγραφος 2).

Απαιτήσεις για την προσωπική συνέντευξη

Υπάρχει ένα σύνολο απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρούνται κατά τη διεξαγωγή της προσωπικής 
συνέντευξης.
Η συνέντευξη θα πρέπει:

να «πραγματοποιείται εγκαίρως και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήψη απόφασης 
μεταφοράς του αιτούντος στο υπεύθυνο κράτος μέλος [...]» (άρθρο 5 παράγραφος 3)

να διεξάγεται «σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή ευλόγως τεκμαίρεται ότι κατανοεί ο αιτών 
και στην οποία μπορεί αυτός να επικοινωνήσει. Όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη διαθέτουν 
διερμηνέα ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει τη δέουσα επικοινωνία μεταξύ του αιτούντος 

και του προσώπου που διεξάγει την προσωπική συνέντευξη» (άρθρο 5 παράγραφος 4)

να «πραγματοποιείται υπό όρους που διασφαλίζουν τη δέουσα 
εμπιστευτικότητα» (άρθρο 5 παράγραφος 5)

να «διεξάγεται από πρόσωπο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο» (άρθρο 5 παράγραφος 5)

Το κράτος μέλος που διεξάγει την προσωπική συνέντευξη «συντάσσει γραπτή περίληψη» η οποία 
περιλαμβάνει «τουλάχιστον τις κύριες πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αιτούντα κατά τη 
συνέντευξη». Επιπροσθέτως, το κράτος μέλος «παρέχει εγκαίρως στον αιτούντα και/ή τον νομικό ή άλλο 
σύμβουλο που εκπροσωπεί τον αιτούντα έγκαιρη πρόσβαση στην περίληψη» (άρθρο 5 παράγραφος 6).

Χρόνος της συνέντευξης

Ο κύριος σκοπός της προσωπικής συνέντευξης είναι να διευκολύνει τη διαδικασία προσδιορισμού του 
υπεύθυνου κράτους μέλους. Προκειμένου να αποφευχθεί η παράταση της διαδικασίας προσδιορισμού 
ή ακόμη και ο εσφαλμένος προσδιορισμός της ευθύνης, συνιστάται η συνέντευξη να διεξάγεται σε 
σύντομο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 
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παράγραφος 2 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Ο καταλληλότερος χρόνος για τη διεξαγωγή της συνέντευξης είναι 
πριν από την αποστολή του αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του αιτούντος στο άλλο κράτος μέλος. 
Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται επίσης ότι ο αιτών έχει κατανοήσει σωστά τη διάρθρωση και τους κανόνες 
του συστήματος του Δουβλίνου σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Ωστόσο, στον κανονισμό Δουβλίνο III δεν ορίζεται επακριβώς ο ενδεδειγμένος χρόνος διεξαγωγής της 
συνέντευξης, απλώς αναφέρεται ότι πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως και πριν από τη λήψη της 
απόφασης μεταφοράς. Συνεπώς, η συνέντευξη πρέπει να προγραμματίζεται το αργότερο μετά την αποδοχή 
αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του αιτούντος από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το 
αίτημα.

Ανάλογα με τη διάρθρωση του εθνικού συστήματος ασύλου, η προσωπική συνέντευξη μπορεί να ενσωματωθεί 
στη συνέντευξη καταγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις για την προσωπική 
συνέντευξη. Ωστόσο, καθώς οι σχετικές πληροφορίες για την ευθύνη συγκεντρώνονται στην πράξη μέσω 
της βάσης δεδομένων Eurodac, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο χειριστής της υπόθεσης που διεξάγει τη 
συνέντευξη γνωρίζει το αποτέλεσμα της σύγκρισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα υφιστάμενα 
δεδομένα στην Eurodac. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να πραγματοποιείται δεύτερη προσωπική 
συνέντευξη για τη διαδικασία του Δουβλίνου, εάν το κεντρικό σύστημα διαβιβάσει σύμπτωση δυνάμει του 
άρθρου 9 παράγραφος 5, του άρθρου 15 παράγραφος 2 ή του άρθρου 17 παράγραφος 5 του κανονισμού 
Eurodac II, προκειμένου να υποβληθούν στον αιτούντα περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες 
βάσει των οποίων θεωρείται υπεύθυνο άλλο κράτος μέλος, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν ατομικές 
περιστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία προσδιορισμού.

Μεθοδολογία

Προετοιμασία

Η προετοιμασία είναι το κλειδί για μια αποτελεσματική συνέντευξη. Όσο καλύτερα προετοιμασμένος είναι 
ο χειριστής της υπόθεσης, τόσο πιο συναφείς είναι οι ερωτήσεις που θέτει και, κατ’ επέκταση, τόσο πιο 
αποτελεσματική είναι η συνέντευξη. Η έλλειψη προετοιμασίας συχνά έχει ως αποτέλεσμα την υποβολή 
μη συναφών ερωτήσεων και μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη συγκέντρωσης περαιτέρω πληροφοριών και 
ενδεχομένως διεξαγωγής συμπληρωματικής συνέντευξης.

Μια παραγωγική συνέντευξη στο πλαίσιο της οποίας συλλέγονται σχετικές πληροφορίες για τις βασικές 
πτυχές προσδιορισμού της ευθύνης είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους.

Εξοικείωση με την υπόθεση

Βασικό στοιχείο εξοικείωσης με την υπόθεση είναι η συλλογή σημαντικών πληροφοριών και εγγράφων πριν 
από τη διεξαγωγή της συνέντευξης.

Εάν επιτρέπεται βάσει της εθνικής διαδικασίας, πριν από τη συνέντευξη:
• Ελέγξτε τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων (Eurodac, VIS, εθνικό σύστημα)

Οι πληροφορίες που τηρούνται στις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων ή στα συστήματα μπορεί να είναι 
σημαντικές για την αξιολόγηση της ευθύνης άλλου κράτους μέλους. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν: πληροφορίες σχετικά με μέλη της οικογένειας, θεωρήσεις, άδειες διαμονής, είσοδο, θετικό 
αποτέλεσμα στην Eurodac, προηγούμενες διαδικασίες.

• Ελέγξτε συμπληρωματικές πληροφορίες που είναι συναφείς για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου 
κράτους μέλους (έντυπα καταχώρισης, άλλα έγγραφα, έγγραφα που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα 
κ.λπ.)

Συγκεκριμένα, ενδέχεται να υπάρχουν ήδη διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με 
την ταυτότητα, την ιθαγένεια, την οικογενειακή κατάσταση, τις προσωπικές περιστάσεις και τη διαδρομή που 
ακολούθησε ο αιτών έως την είσοδό του στη χώρα.
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Πρακτικές ρυθμίσεις

Για την ομαλή διεξαγωγή της συνέντευξης κατά την προκαθορισμένη ώρα, ο χειριστής της υπόθεσης πρέπει 
να φροντίσει να έχουν διευθετηθεί όλα τα προκαταρκτικά πρακτικά ζητήματα για τη δημιουργία ασφαλούς 
και φιλικού περιβάλλοντος. Ένα τέτοιο περιβάλλον διεξαγωγής συνεντεύξεων θα συμβάλει ώστε να 
συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ευθύνης.

Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές, ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να προβαίνει 
στις αναγκαίες ρυθμίσεις με τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος ή με άλλα πρόσωπα που ενδέχεται 
να παρίστανται στη συνέντευξη, όπως εκπρόσωπος της UNHCR ή πρόσωπο που παρέχει νομικές ή άλλες 
συμβουλές, ψυχολογική ή ιατρική υποστήριξη. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαιτέρως σημαντικό εάν ο αιτών έχει 
ειδικές διαδικαστικές ανάγκες.

Κατάλληλος χειριστής υπόθεσης και διερμηνέας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού Δουβλίνο III, «η προσωπική συνέντευξη πραγματοποιείται υπό 
όρους που διασφαλίζουν τη δέουσα εμπιστευτικότητα. Διεξάγεται από πρόσωπο που διαθέτει τα κατάλληλα 
προσόντα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο».

Το πρόσωπο που διεξάγει τη συνέντευξη θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές 
προσωπικές και γενικές περιστάσεις που σχετίζονται με την αίτηση. Εάν το ζητήσει ο αιτών, και εφόσον είναι 
δυνατόν, συνιστάται το πρόσωπο που διεξάγει τη συνέντευξη και ο διερμηνέας να είναι του ιδίου φύλου με τον 
αιτούντα.

Διεξαγωγή της συνέντευξης

Ο τρόπος με τον οποίο διενεργεί τη συνέντευξη ο χειριστής της υπόθεσης έχει σημαντικό αντίκτυπο στη 
συνολική ποιότητα και ποσότητα των πληροφοριών που συγκεντρώνονται. Σημαντικά ζητήματα είναι η στάση 
του χειριστή της υπόθεσης, καθώς και η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία του.

Θεματικές ενότητες κατάρτισης της EASO για τις τεχνικές συνεντεύξεων και τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ

Οι εθνικές διοικήσεις μπορεί να επιθυμούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο το προσωπικό που διενεργεί τις 
προσωπικές συνεντεύξεις για τη διαδικασία του Δουβλίνου, συμπεριλαμβανομένων των συνοριοφυλάκων 
και των καταγραφέων, να παρακολουθήσει τις θεματικές ενότητες κατάρτισης της EASO για τις τεχνικές 
συνέντευξης και τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ. Στόχος της θεματικής ενότητας για τις τεχνικές συνέντευξης 
είναι η παροχή συνδρομής στους χειριστές υποθέσεων, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες 
και στάσεις που θα τους επιτρέψουν να διεξάγουν προσωπικές συνεντεύξεις σύμφωνα με τους κανόνες της 
επαγγελματικής δεοντολογίας. Η θεματική ενότητα κατάρτισης της EASO για τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ 
παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες σχετικές τόσο με τα θεμελιώδη ζητήματα που 
εγείρονται κατά την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ όσο και με την εν γένει λειτουργία του. 
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν επίσης την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη βάση δεδομένων Eurodac και το 
ηλεκτρονικό δίκτυο «DubliNet». Εκτός από την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον σκοπό και το περιεχόμενο 
του κανονισμού, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν επίσης να εφαρμόζουν τις ειδικές πρόνοιες του εν λόγω 
κανονισμού, όπως είναι η επανένωση της οικογένειας ή οι εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Στάση

Ουδετερότητα. Ο χειριστής της υπόθεσης πρέπει να τηρεί ουδέτερη στάση. Ο χειριστής της υπόθεσης θα 
πρέπει να προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός και σαφής. Δεν θα πρέπει να επηρεάζεται 
από άλλες υποθέσεις ή από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και απόψεις.

Μη επικριτική στάση. Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλο τόνο κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης και να τηρεί μη επικριτική στάση, ενώ η προσέγγιση και η αντίδρασή του στις δηλώσεις του 
αιτούντος πρέπει να χαρακτηρίζονται από αμεροληψία και διερευνητικό πνεύμα, ακόμα και στην περίπτωση 
που, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ενδείξεις αντιφάσεων, πλαστών εγγράφων ή πράξεων που συνεπάγονται 
τον αποκλεισμό του.
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Αποφύγετε τις παρεξηγήσεις λόγω υποθέσεων, αξιών ή προσδοκιών που σχετίζονται με τον πολιτισμό 
του αιτούντος. Ακόμη και αν ο χειριστής της υπόθεσης γνωρίζει καλά τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του 
αιτούντος, αυτό δεν συνεπάγεται ότι ο χειριστής και ο αιτών κατανοούν ο ένας τον άλλο. Η αυτογνωσία και 
η αυτοαξιολόγηση είναι σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία ανοικτής ατμόσφαιρας και 
στην αποτύπωση των σχετικών γεγονότων από την οπτική γωνία του αιτούντος.

Διαχείριση της διαδικασίας της συνέντευξης

Δημιουργήστε και διατηρήστε κλίμα εμπιστοσύνης. Στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού 
Δουβλίνο III επισημαίνεται η σημασία της εμπιστευτικότητας και της εμπιστοσύνης σε όλες τις συνεντεύξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών συνεντεύξεων για τη διαδικασία του Δουβλίνου. Η απαίτηση αυτή 
πρέπει να τηρείται.

Στην προσωπική συνέντευξη, ο χειριστής της υπόθεσης συγκεντρώνει ορθές και αξιόπιστες πληροφορίες 
για τις διαδρομές που ακολούθησε ο αιτών έως την είσοδό του στη χώρα, για αιτήσεις διεθνούς προστασίας 
που έχουν υποβληθεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, καθώς και για την προσωπική/οικογενειακή του 
κατάσταση. Ο τρόπος με τον οποίο ο χειριστής της υπόθεσης διαχειρίζεται τη διαπροσωπική επικοινωνία στη 
συνέντευξη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα των πληροφοριών που 
θα συγκεντρώσει. Ο χειριστής της υπόθεσης έχει την ευθύνη να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης. Η τήρηση 
επαγγελματικής στάσης είναι απαραίτητη, και η επίδειξη ενσυναίσθησης μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 
αυτού του κλίματος. Η δημιουργία καλού κλίματος επικοινωνίας, όπου όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν 
αισθάνονται ασφαλή και αλληλεπιδρούν με θετικό τρόπο, βοηθά τον αιτούντα να περιορίσει τα αισθήματα 
άγχους, ανησυχίας ή δυσπιστίας και τον ενθαρρύνει να παράσχει πληροφορίες. Η ελαφρά προσαρμογή στη 
γλώσσα του σώματος, στη στάση και στον ρυθμό (τέμπο) του αιτούντος μπορεί επίσης να συμβάλει στη 
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.

Εστιάστε την προσοχή σας στον αιτούντα. Η συνέντευξη θα πρέπει να θεωρείται ένας διάλογος στον οποίο 
πρέπει να μιλάει κατά κύριο λόγο ο αιτών. Τα μηνύματα της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας του χειριστή 
της υπόθεσης θα πρέπει να καθιστούν σαφές στον αιτούντα ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας. 
Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει επίσης να προσαρμόζει τον τρόπο επικοινωνίας του στις ανάγκες του 
αιτούντος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις και φράσεις, να παρέχει 
πληροφορίες με τρόπο που να γίνεται κατανοητός από τον αιτούντα, να αντιλαμβάνεται τα μηνύματα της μη 
λεκτικής επικοινωνίας και να λαμβάνει υπόψη του διαπολιτισμικά ζητήματα.

Διαχειριστείτε τον διάλογο. Ο χειριστής της υπόθεσης είναι υπεύθυνος για τη λήψη των βασικών 
πληροφοριών κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και βοηθά τον αιτούντα να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία που 
είναι συναφή για τη διαδικασία προσδιορισμού της ευθύνης. Ο χειριστής της υπόθεσης μπορεί να εφαρμόσει 
ένα σχέδιο συνέντευξης (με βάση μια λογική χρονολογική ή θεματική δομή), αλλά είναι επίσης σημαντικό να 
διατηρεί έναν βαθμό ευελιξίας.

Διαχειριστείτε τον διερμηνέα. Ο διερμηνέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή της συνέντευξης. 
Οι γλωσσικές δεξιότητες του διερμηνέα και ο χειρισμός ευαίσθητων καταστάσεων συνιστούν δύο ουσιώδη 
στοιχεία. Ο διερμηνέας μεταφράζει απευθείας ό,τι λέγεται. Ωστόσο, είναι σημαντικό ο χειριστής της υπόθεσης 
να απευθύνεται απευθείας στον αιτούντα (στο πρώτο πρόσωπο) και όχι μέσω του διερμηνέα, αναφερόμενος 
στον αιτούντα στο τρίτο πρόσωπο. Ο διερμηνέας δεν θα πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του ή να παρέχει 
συμβουλές στον χειριστή της υπόθεσης ή στον αιτούντα. Ο διερμηνέας δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με τον 
αιτούντα.

Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι ο επιλεγμένος διερμηνέας διαθέτει τις απαιτούμενες 
δεξιότητες και γνώσεις και είναι σε θέση να παράσχει ακριβή και αμερόληπτη διερμηνεία της αφήγησης 
του αιτούντος σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
ο διερμηνέας ενεργεί με ουδετερότητα και αμεροληψία. Στην περίπτωση που ο χειριστής της υπόθεσης έχει 
αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα του διερμηνέα, το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες.

Ενθαρρύνετε τον αιτούντα ακούγοντάς τον με προσοχή. Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να ακούει 
προσεκτικά τον αιτούντα και να έχει στραμμένη την προσοχή του τόσο λεκτικά όσο και μη λεκτικά προς 
αυτόν, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και την αποφυγή παρεξηγήσεων. Καθώς ο στόχος 
της εν λόγω συνέντευξης δεν είναι να εξεταστεί αν ο αιτών μπορεί να χαρακτηριστεί δικαιούχος διεθνούς 
προστασίας αλλά να εφαρμοστεί ο κανονισμός Δουβλίνο III, ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να παραμένει 
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επικεντρωμένος στα σχετικά θέματα. Θα πρέπει να δείχνει ότι ακούει με προσοχή τον αιτούντα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της συνέντευξης, να προσπαθεί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο εάν ο αιτών δυσκολεύεται να μιλήσει 
ελεύθερα, να κάνει μια εισαγωγή για κάθε νέο θέμα που τίθεται και να δίνει στον αιτούντα αρκετό χρόνο για 
να συγκεντρωθεί και να σκεφτεί. Εάν ο αιτών αρχίσει να παρεκκλίνει από το θέμα, ο χειριστής της υπόθεσης θα 
πρέπει να προσπαθήσει με λεπτότητα να επαναφέρει την αφήγηση στο σχετικό θέμα.

Τεχνικές συνέντευξης και είδη ερωτήσεων

Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλες τις ενδεικτικές τεχνικές συνέντευξης κατά τη 
διεξαγωγή συνέντευξης για τη διαδικασία του Δουβλίνου και να τις προσαρμόζει στον συγκεκριμένο στόχο. 
Η βασική διαφορά μεταξύ της προσωπικής συνέντευξης σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΟΔΑ και της προσωπικής 
συνέντευξης για τη διαδικασία του Δουβλίνου είναι ότι η δεύτερη —δεδομένου του πιο περιορισμένου 
σκοπού της— δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως το στάδιο της ελεύθερης αφήγησης. Ωστόσο, όλα τα θέματα που 
συζητούνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια στον αιτούντα.

Οι τεχνικές συνέντευξης θα πρέπει να εφαρμόζονται ως εξής:

Υποβάλετε σύντομες, απλές και εύκολα κατανοητές ερωτήσεις

Το επίπεδο της γλώσσας που χρησιμοποιεί ο χειριστής της υπόθεσης και ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνει 
τις ερωτήσεις του μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές παρεξηγήσεις και σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Οι 
ερωτήσεις που τίθενται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερες. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη υποβολή πολλαπλών ερωτήσεων.

Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις ανοικτού τύπου

Είναι σημαντικό ο αιτών να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συμβάν ή μια 
κατάσταση, με βάση τα όσα γνωρίζει, εάν αυτό σχετίζεται με τον προσδιορισμό της ευθύνης.

Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις κλειστού τύπου με σωστό τρόπο

Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να βασίζεται κυρίως σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου, και οι ερωτήσεις 
κλειστού τύπου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών. Δεδομένου 
ότι η συνέντευξη για τη διαδικασία του Δουβλίνου διεξάγεται με σκοπό την απόκτηση συγκεκριμένων 
πληροφοριών, η χρήση ερωτήσεων κλειστού τύπου είναι επίσης πολύ σημαντική. Ωστόσο, ο χειριστής της 
υπόθεσης πρέπει να είναι προσεκτικός ώστε να μη δώσει την εντύπωση στον αιτούντα ότι αναμένεται να 
απαντήσει μόνο σε μια σειρά ερωτήσεων κλειστού τύπου, που θυμίζει συγκεκριμένο τύπο αστυνομικής 
ανάκρισης. Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου θα βοηθήσουν τον αιτούντα να κατανοήσει ότι η συνέντευξη είναι 
ένα πλαίσιο όπου μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του.

Χρησιμοποιήστε διευκρινιστικές ερωτήσεις και ερωτήσεις αναδιατύπωσης

Οι ερωτήσεις αυτές είναι σημαντικές όταν ο χειριστής της υπόθεσης χρειάζεται να εκμαιεύσει από τον 
αιτούντα την επαληθεύσιμη περιγραφή ενός συμβάντος.

Διατυπώστε τις ερωτήσεις με σωστό και δίκαιο τρόπο.

Οι ερωτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με δίκαιο και μη υπαινικτικό τρόπο.

Υποβάλετε ερωτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες και το μορφωτικό επίπεδο 
του αιτούντος.

Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει πάντα να ελέγχει πρώτα το μορφωτικό επίπεδο του αιτούντος ή την 
ικανότητά του να αντιλαμβάνεται ορισμένες έννοιες, προκειμένου να αποφεύγονται εμπόδια στην 
επικοινωνία λόγω της χρήσης υπερβολικά απλής ή υπερβολικά δύσκολης και περίπλοκης γλώσσας.
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Δώστε την ευκαιρία στον αιτούντα να αποσαφηνίσει ανακολουθίες και αντιφάσεις

Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να παρέχει στον αιτούντα τη δυνατότητα να διευκρινίζει δυνητικές 
ασυνέπειες, αντιφάσεις και ανακολουθίες.

Έναρξη της συνέντευξης

Χαιρετισμός/εισαγωγή

Είναι πολύ σημαντικό ο χειριστής της υπόθεσης να χαιρετήσει τον αιτούντα με επαγγελματισμό, να του 
συστήσει όλα τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στη συνέντευξη και να εξηγήσει τους ρόλους τους. 
Επιπλέον, εξηγώντας τον ρόλο του κάθε παριστάμενου προσώπου, καθώς και όλα τα στάδια και τα βήματα της 
διαδικασίας, ο χειριστής της υπόθεσης μπορεί να περιορίσει τα αισθήματα έντασης και άγχους του αιτούντος.

Επιβεβαίωση ότι ο διερμηνέας και ο αιτών κατανοούν ο ένας τον άλλον

Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να ρωτήσει τον αιτούντα αν κατανοεί τον διερμηνέα και αντιστρόφως.

Ενημέρωση του αιτούντος για τον σκοπό και το περιεχόμενο της συνέντευξης, 
καθώς και για τη διαδικασία του Δουβλίνου

Είναι σημαντικό ο αιτών να κατανοήσει τη διαδικασία του Δουβλίνου καθώς και τα επόμενα στάδια. Ως εκ 
τούτου, η παροχή πληροφοριών είναι σημαντική. Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να εξηγήσει τις σχετικές 
πληροφορίες λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κατανόησης του αιτούντος. Είναι σημαντικό να παρέχονται οι 
σχετικές πληροφορίες κατά την έναρξη της συνέντευξης. Η έγκαιρη παροχή των σχετικών πληροφοριών δίνει 
στον αιτούντα μια γενική εικόνα της διαδικασίας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο αιτών να ενημερωθεί για:
• τη διάρκεια της συνέντευξης και τα πιθανά αποτελέσματα·
• την εμπιστευτικότητα·
• τον σκοπό της συνέντευξης.

α. Ενημέρωση σχετικά με τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ.
β. Προσδιορισμός της ευθύνης·

• τη γραπτή περίληψη·
• τα επόμενα στάδια της διαδικασίας·
• κάθε άλλη διευκρίνιση που ζητεί ο αιτών σχετικά με τη διαδικασία του Δουβλίνου. Στο πλαίσιο αυτό, 

είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που 
κυκλοφορούν μεταξύ των προσφυγικών κοινοτήτων, για παράδειγμα με τη χρήση διαπολιτισμικών 
μεσολαβητών.

Είναι σημαντικό ο χειριστής της υπόθεσης να διασφαλίζει ότι ο αιτών έχει κατανοήσει τις πληροφορίες που του 
έχουν παρασχεθεί, και να δίνει πρόσθετες πληροφορίες, εάν είναι αναγκαίο.

Υποχρέωση συνεργασίας

Ο αιτών έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τις αρχές για την εξακρίβωση της ταυτότητας, της ηλικίας, 
του προσωπικού ιστορικού του, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού των οικείων συγγενών του, της (των) 
ιθαγένειας (-ών), της (των) χώρας (-ών) και του (των) μέρους (-ών) προηγούμενης διαμονής του, προηγούμενων 
αιτήσεων ασύλου, των δρομολογίων που ακολούθησε, των ταξιδιωτικών του εγγράφων και των λόγων για τους 
οποίους ζητεί διεθνή προστασία (άρθρο 13 της ΟΔΑ ή άλλη σχετική εθνική νομοθεσία). Ο αιτών θα πρέπει να 
ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με άλλες υποχρεώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στον βαθμό που αυτές 
είναι αναγκαίες για την εξέταση της αίτησης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (π.χ. υποχρέωση εμφάνισης 
ενώπιον των αρχών, παράδοσης εγγράφων).
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Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να εξηγήσει για ποιον λόγο η παροχή όλων των συναφών και ορθών 
πληροφοριών συμβάλλει στην έκδοση της κατάλληλης απόφασης. Είναι επίσης σημαντικό να επισημάνει ότι 
μόνον εάν ο αιτών παράσχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ενδέχεται να υποστεί αρνητικές συνέπειες.

Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει επίσης να εξηγήσει στον αιτούντα ότι, σε περίπτωση που δεν γνωρίζει την 
απάντηση σε μια ερώτηση, θα πρέπει απλώς να το πει και όχι να προσπαθήσει να μαντέψει την απάντηση.

Περιεχόμενο της συνέντευξης

Για την αποτελεσματική διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης για τη διαδικασία του Δουβλίνου, ο χειριστής 
της υπόθεσης θα πρέπει να εξετάσει όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την εφαρμογή των κριτηρίων 
του κανονισμού Δουβλίνο III. Οι τεχνικές συνέντευξης δεν πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα χωρίς την 
κατάλληλη κατανόηση των θεμάτων που θα πρέπει να καλύπτονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Σκοπός 
της παρούσας ενότητας του Πρακτικού οδηγού της EASO για την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο III είναι να 
διευκολύνει τον χειριστή της υπόθεσης στη συγκέντρωση ορθών και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τη 
δυνητική εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ στη συγκεκριμένη υπόθεση του αιτούντος.

Θα πρέπει να εξετάζονται δύο κύριες κατηγορίες θεμάτων:
• Πρώτον, όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση του αιτούντος και με τους 

οικογενειακούς δεσμούς του.
• Δεύτερον, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδρομή που ακολούθησε ο αιτών.

Δεδομένου ότι οι δηλώσεις των αιτούντων είναι σε πολλές περιπτώσεις τα μοναδικά ή τα κύρια αποδεικτικά 
στοιχεία, αναλυτικότερη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να καλύπτονται αυτά τα δύο θέματα 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρατίθεται στο σχετικό μέρος του κεφαλαίου για την αξιολόγηση των 
αποδεικτικών στοιχείων κατωτέρω. Στην επισκόπηση αυτή παρουσιάζονται τα ζητήματα που ενδέχεται να 
πρέπει να διερευνηθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις της αίτησης, 
προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ευθύνης.

• Ζητήματα που θα πρέπει να διερευνηθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης όσον αφορά την 
ενότητα της οικογένειας (ανατρέξτε στο παράρτημα Θέματα προς διερεύνηση κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης: οικογενειακοί δεσμοί)

• Ζητήματα που θα πρέπει να διερευνηθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης σχετικά με τη διαμονή, 
τις θεωρήσεις, την παράτυπη είσοδο και παραμονή, προηγούμενες αιτήσεις ασύλου και παύση 
ευθυνών (βλ. Θέματα προς διερεύνηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: είσοδος, παραμονή και 
προηγούμενη αίτηση)

Ολοκλήρωση της συνέντευξης

Στο τελευταίο στάδιο, ο στόχος είναι κυρίως να διασφαλιστεί ότι όλα τα στοιχεία που είναι συναφή με την 
υπόθεση έχουν διερευνηθεί δεόντως και ότι ο αιτών έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 
τα επόμενα στάδια προτού αποχωρήσει από τη συνέντευξη.

Βεβαιωθείτε ότι κατά τη συνέντευξη αναφέρθηκαν όλα τα σημαντικά πραγματικά 
περιστατικά

Ο χειριστής της υπόθεσης διασφαλίζει ότι έχει δοθεί στον αιτούντα η κατάλληλη ευκαιρία να παρουσιάσει όλα 
τα συναφή στοιχεία.

Ρωτήστε τον αιτούντα αν επιθυμεί να προσθέσει άλλες πληροφορίες

Με τη διατύπωση της ερώτησης προς τον αιτούντα αν έχει κάτι να προσθέσει, δημιουργείται σε αυτόν 
η αίσθηση ότι ο χειριστής της υπόθεσης τον αντιμετωπίζει με δίκαιο τρόπο και τον ακούει προσεκτικά. Ακόμη 
και αν ο χειριστής της υπόθεσης είναι της γνώμης ότι έχουν συγκεντρωθεί όλες οι σχετικές πληροφορίες, θα 
πρέπει να παραμένει ανοικτός και ευέλικτος όσον αφορά πρόσθετες πληροφορίες.
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Ενημερώστε τον αιτούντα για τη δυνατότητα υποβολής περαιτέρω δικαιολογητικών 
εγγράφων

Ο χειριστής της υπόθεσης ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής κάθε περαιτέρω 
πληροφορίας που είναι συναφής για τον ορθό προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους πριν από τη 
λήψη απόφασης για τη μεταφορά του στο υπεύθυνο κράτος μέλος. Οι προθεσμίες για την υποβολή των 
εγγράφων ή των αποδεικτικών στοιχείων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον αιτούντα.

Ενημερώστε τον αιτούντα για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να δοθεί ακριβής ημερομηνία για την έκδοση απόφασης, 
αλλά ο χειριστής της υπόθεσης παρέχει τουλάχιστον ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την έκδοσή της. 
Ο αιτών θα πρέπει να ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο θα λάβει τις πληροφορίες σχετικά με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Ενημερώστε τον αιτούντα για τις προθεσμίες που προβλέπονται στον κανονισμό 
Δουβλίνο ΙΙΙ

Η άγνοια ως προς τον χρόνο έκδοσης της απόφασης μπορεί να δημιουργήσει άγχος στον αιτούντα. Για να 
αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να είναι χρήσιμο να παρασχεθούν γενικές διευκρινίσεις στον 
αιτούντα σχετικά με τις προθεσμίες που αναφέρονται στον κανονισμό. Ανάλογα με την περίπτωση, οι 
διευκρινίσεις αυτές θα μπορούσαν να αφορούν: το τελευταίο χρονικό σημείο στο οποίο πρέπει να υποβληθεί 
αίτημα εκ νέου ανάληψης/αναδοχής στο άλλο κράτος μέλος, και την προθεσμία εντός της οποίας το κράτος 
μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα πρέπει να απαντήσει, καθώς και την προθεσμία για την εκτέλεση 
της μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών θα πρέπει να ενημερώνεται για την προθεσμία προσφυγής κατά 
της απόφασης μεταφοράς μετά την κοινοποίησή της.

Ενημερώστε τον αιτούντα για τη γραπτή περίληψη και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτή

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 του κανονισμού Δουβλίνο III, το κράτος μέλος που διεξάγει προσωπική 
συνέντευξη συντάσσει γραπτή περίληψη η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις κύριες πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τον αιτούντα κατά τη συνέντευξη. Η σύνοψη των βασικών πληροφοριών που παρέχονται 
από τον αιτούντα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να επαληθευτεί ότι ο χειριστής της υπόθεσης έχει 
καλύψει, στη γραπτή έκθεση ή το τυποποιημένο έντυπο, όλα τα θέματα που απαιτούνται για την αξιολόγηση. 
Εάν ο αιτών έχει κάποια ανησυχία όσον αφορά τα όσα ειπώθηκαν, του δίνεται η δυνατότητα να υποβάλει 
παρατηρήσεις, διορθώσεις ή να παράσχει διευκρινίσεις.

Ανάλογα με το εθνικό σύστημα, ο χειριστής της υπόθεσης μπορεί επίσης να είναι το κατάλληλο πρόσωπο για 
να διασφαλίσει ότι ο αιτών και/ή ο νομικός ή άλλος σύμβουλος που εκπροσωπεί τον αιτούντα θα έχει έγκαιρη 
πρόσβαση στην περίληψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6.

Ειδικά ζητήματα όσον αφορά τους αιτούντες με ειδικές ανάγκες 

Πριν από τον προσδιορισμό της ευθύνης με βάση την ιεράρχηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ, καθώς και σε άλλες διατάξεις του κανονισμού Δουβλίνο III (συμπεριλαμβανομένων των 
ανθρωπιστικών ζητημάτων, της παύσης της ευθύνης και της μεταβίβασης της ευθύνης λόγω παρέλευσης των 
προθεσμιών), ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να ελέγχει κατά πόσον υπάρχουν ειδικά ζητήματα που 
επηρεάζουν τον προσδιορισμό της ευθύνης.

Οι ειδικές διαδικαστικές ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΟΔΑ μπορούν να επηρεάσουν την οργάνωση 
της προσωπικής συνέντευξης. Ο κανονισμός Δουβλίνο III προβλέπει ειδικές εγγυήσεις για τα παιδιά στο 
άρθρο 6. Για τα ασυνόδευτα παιδιά, στο άρθρο 8 του κανονισμού Δουβλίνο III προβλέπεται ειδικό κριτήριο που 
καθορίζει τους κανόνες για τον προσδιορισμό της ευθύνης σε τέτοιες περιπτώσεις.
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Σημασία της αναγνώρισης των ειδικών αναγκών

Ως ευάλωτος αιτών ορίζεται ο αιτών του οποίου η ικανότητα κατανόησης και αποτελεσματικής παρουσίασης 
της υπόθεσής του ή πλήρους συμμετοχής στη διαδικασία περιορίζεται λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων 
στις οποίες βρίσκεται. Οι εμπειρίες του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
του ή στη χώρα ασύλου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ευάλωτη κατάστασή του. Για παράδειγμα, 
η άγνοια της γλώσσας ή η αίσθηση κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνει μπορεί να τον οδηγήσουν σε μια 
ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΟΣΥ, τα κράτη μέλη εκτιμούν αν ο αιτών είναι άτομο με ειδικές ανάγκες 
υποδοχής. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διαδικασίες του Δουβλίνου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΟΔΑ, τα κράτη μέλη, εφόσον εκτιμήσουν ότι οι αιτούντες χρήζουν ειδικών 
διαδικαστικών εγγυήσεων, τους εξασφαλίζουν επαρκή υποστήριξη, ώστε να μπορούν να ασκούν τα 
δικαιώματά τους και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγνώριση ευάλωτου αιτούντος είναι σημαντική όχι μόνο για την κινητοποίηση 
των κατάλληλων μηχανισμών παραπομπής ή τη διεξαγωγή της συνέντευξης με τον κατάλληλο τρόπο, αλλά 
και διότι η ευάλωτη κατάσταση μπορεί να έχει άμεση επίπτωση στη διαδικασία προσδιορισμού της ευθύνης 
στο πλαίσιο των άρθρων 16 και 17 του κανονισμού Δουβλίνο III, καθώς και όσον αφορά πιθανή παραβίαση 
του άρθρου 4 του Χάρτη. Το στοιχείο αυτό αναλύεται περαιτέρω στην ενότητα Αξιολόγηση των αποδεικτικών 
στοιχείων.

Η αναγνώριση ευάλωτων καταστάσεων είναι επίσης σημαντική για τους σκοπούς της ανταλλαγής 
πληροφοριών που αφορούν την υγεία κατά τη διάρκεια μεταφοράς που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Δουβλίνου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 32 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Νομολογία: Κατάσταση της υγείας και μεταφορές βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου

Το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι, ακόμη και αν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι υφίστανται 
συστημικές αδυναμίες στη διαδικασία ασύλου και στις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο, 
η μεταφορά αυτή καθαυτή θα μπορούσε να συνεπάγεται πραγματικό κίνδυνο απάνθρωπης 
ή εξευτελιστικής μεταχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να ισχύει ιδίως στην περίπτωση που η μεταφορά αιτούντος άσυλο 
ο οποίος πάσχει από ιδιαιτέρως σοβαρή ψυχική ή σωματική ασθένεια θα έχει ως αποτέλεσμα πραγματικό 
και αποδεδειγμένο κίνδυνο σημαντικής και μη αναστρέψιμης επιδείνωσης της υγείας του.

Οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αντικειμενικούς παράγοντες, όπως ιατρικά 
πιστοποιητικά, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η ιδιαίτερη σοβαρότητα της ασθένειας ενός ατόμου, 
καθώς και τις σημαντικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες που μπορεί να έχει η μεταφορά για το 
συγκεκριμένο άτομο. Στη συνέχεια, εναπόκειται στις εν λόγω αρχές να εξαλείψουν κάθε σοβαρή αμφιβολία 
σχετικά με τον αντίκτυπο της μεταφοράς στην κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου προσώπου, 
φροντίζοντας ώστε ο αιτών άσυλο να συνοδεύεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από κατάλληλο ιατρικό 
προσωπικό εξοπλισμένο με το υλικό, τους πόρους και τα φάρμακα που είναι αναγκαία, προκειμένου να 
αποτραπεί το ενδεχόμενο να επιδεινωθεί η υγεία του ή να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά προς τον 
εαυτό του ή προς τρίτους. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι ο αιτών άσυλο θα λάβει 
κατάλληλη περίθαλψη κατά την άφιξή του στο υπεύθυνο κράτος μέλος.

Εάν κριθεί αναγκαίο, το κράτος μέλος θα πρέπει να αναστείλει την εκτέλεση της μεταφοράς για όσο 
διάστημα η κατάσταση της υγείας του αιτούντος δεν επιτρέπει μια τέτοια μεταφορά. Το κράτος μέλος 
που υπέβαλε το αίτημα μπορεί επίσης να επιλέξει να εξετάσει το ίδιο την αίτηση διεθνούς προστασίας, 
κάνοντας χρήση της «ρήτρας διακριτικής ευχέρειας» που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του 
κανονισμού Δουβλίνο III. Εάν η κατάσταση της υγείας του αιτούντος άσυλο δεν επιτρέπει στο κράτος 
μέλος που υπέβαλε το αίτημα να εκτελέσει τη μεταφορά του εντός περιόδου έξι μηνών, το υπεύθυνο 
κράτος μέλος απαλλάσσεται των υποχρεώσεών του αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του ενδιαφερομένου 
και η ευθύνη μεταβιβάζεται τότε στο κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 29 
παράγραφος 2 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

(Απόφαση ΔΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2017, C.K. και λοιποί κατά Republika Slovenija, C-578/16 PPU)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=137C41B184249CCD3EC66ABAA0F55785?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1179326
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Οι συνηθέστερες κατηγορίες ευάλωτων ατόμων είναι οι εξής:

Συνοδευόμενα και 
ασυνόδευτα παιδιά

Εγκυμονούσες

Άτομα με αναπηρίες

Μονογονεϊκές οικογένειες

Άτομα που έχουν υποστεί 
βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες 
σοβαρές μορφές ψυχολογικής, 
σωματικής ή σεξουαλικής βίας

Ηλικιωμένοι

Θύματα εμπορίας ανθρώπων

Για την αναγνώριση των ατόμων με ειδικές ανάγκες ανατρέξτε στο εργαλείο IPSN της EASO. Ο πρωταρχικός 
στόχος του εργαλείου IPSN είναι η διευκόλυνση της έγκαιρης αναγνώρισης των ατόμων με ειδικές 
διαδικαστικές ανάγκες και/ή ανάγκες υποδοχής. Η χρήση του είναι δυνατή σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ασύλου και της διαδικασίας υποδοχής. Πρόκειται για ένα εργαλείο πρακτικής υποστήριξης 
το οποίο απευθύνεται σε δημόσιους λειτουργούς που συμμετέχουν στη διαδικασία ασύλου και υποδοχής 
και δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις ιατρικής, ψυχολογίας ή άλλων, μη συναφών με τη διαδικασία 
ασύλου επιστημονικών πεδίων. Το εργαλείο αυτό βοηθά τους δημόσιους λειτουργούς στην εφαρμογή των 
απαραίτητων διαδικαστικών εγγυήσεων.

Ειδικά ζητήματα: βέλτιστο συμφέρον του παιδιού

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός

Αιτιολογική σκέψη 13, άρθρα 6, 8 Άρθρο 12

Συνεντεύξεις παιδιών

Για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με παιδιά απαιτούνται ειδικές δεξιότητες και τεχνικές. Η ειδική αυτή 
κατάσταση αναλύεται λεπτομερέστερα στον Πρακτικό οδηγό της EASO σχετικά με το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού στις διαδικασίες ασύλου, που εκδόθηκε το 2019.

Θεματική ενότητα κατάρτισης της EASO για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με παιδιά

Η συνέντευξη με παιδιά απαιτεί ειδικές δεξιότητες και γνώσεις, καθώς η αντίληψη του παιδιού για το 
περιβάλλον, η μνήμη του και η αίσθηση του χρόνου διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τις αντίστοιχες 
λειτουργίες ενός ενήλικα. Κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι χειριστές τέτοιων υποθέσεων να 
έχουν πλήρη επίγνωση αυτών των διαφορών κατά την προσωπική συνέντευξη με παιδιά. Η EASO έχει 
αναπτύξει μια θεματική ενότητα κατάρτισης για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με παιδιά. Στόχος της εν 
λόγω θεματικής ενότητας είναι να παράσχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τα 
αναπτυξιακά στάδια των παιδιών και σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των πληροφοριών που παρέχονται 
από το παιδί, καθώς και ειδικές τεχνικές για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με παιδιά.

https://ipsn.easo.europa.eu/el
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_EL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_EL.pdf
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Διαδικαστικές εγγυήσεις – Αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού

Σε ολόκληρο τον κανονισμό Δουβλίνο III τονίζεται ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό 
μέλημα σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν ανηλίκους κατά την εφαρμογή του κανονισμού. Το άρθρο 6 
παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III επισημαίνει ιδιαιτέρως το σημείο αυτό. Η συνεκτίμηση της 
αρχής του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ 
περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα ενημέρωσης και το δικαίωμα ακρόασης των ανηλίκων. Το άρθρο 6 
παράγραφος 3 του κανονισμού Δουβλίνο III καθώς και το άρθρο 12 του εκτελεστικού κανονισμού καθορίζουν 
τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται «ιδίως» υπόψη:

1) δυνατότητες επανένωσης της οικογένειας·
2) ευζωία και κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου·
3) παράμετροι που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία, ιδίως όπου υπάρχει κίνδυνος το 

παιδί να είναι ή να πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων·
4) απόψεις του ανηλίκου σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά του.

Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι αποφασιστικής σημασίας για τον προσδιορισμό της ευθύνης, ιδίως 
σχετικά με πιθανή παραβίαση του άρθρου 4 του Χάρτη ή του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ σχετικά με την απαγόρευση 
των βασανιστηρίων ή της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης. Στην απόφαση του ΕΔΔΑ της 4ης 
Νοεμβρίου 2014 στην υπόθεση Tarakhel κατά Ελβετίας (2) η οποία αφορούσε οικογένεια Αφγανών με τέσσερα 
ανήλικα παιδιά, το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε ότι η μεταφορά από την Ελβετία στην Ιταλία δεν θα ήταν νόμιμη βάσει 
του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ εάν οι αιτούντες «επιστρέφονταν στην Ιταλία χωρίς οι ελβετικές αρχές να έχουν πρώτα 
εξασφαλίσει χωριστές εγγυήσεις από τις ιταλικές αρχές ότι η ανάληψη των αιτούντων θα πραγματοποιηθεί 
κατά τρόπο κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών και ότι η οικογένεια θα παραμείνει ενωμένη». Με βάση την 
απόφαση στην υπόθεση Tarakhel, είναι σαφές ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να εξετάζεται 
τόσο στην περίπτωση των συνοδευόμενων όσο και στην περίπτωση των ασυνόδευτων παιδιών. Αυτό 
αποτυπώνεται με σαφήνεια στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III.

Επιπλέον, το άρθρο 6 του κανονισμού Δουβλίνο III προβλέπει διάφορες πρόσθετες εγγυήσεις και δράσεις που 
πρέπει να αναλαμβάνονται για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Οι εγγυήσεις αυτές καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφοι 2 και 4, όπου προβλέπεται ότι:

• Τα κράτη μέλη πρέπει να φροντίζουν ώστε ένας εκπρόσωπος να εκπροσωπεί και/ή να υποστηρίζει 
τον ασυνόδευτο ανήλικο σε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό Δουβλίνο III. 
Ο εκπρόσωπος πρέπει να διαθέτει τα προσόντα και την πείρα ώστε να εξασφαλίζεται η δέουσα 
συνεκτίμηση του βέλτιστου συμφέροντος του ανήλικου παιδιού.

• Ο εκπρόσωπος «έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων του φακέλου του 
αιτούντος, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φυλλαδίου για τους ασυνόδευτους ανηλίκους».

• Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση «προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες το 
ταχύτερο δυνατό, ώστε να εντοπίσει τα μέλη της οικογένειας, τους αδελφούς ή τους συγγενείς του 
ασυνόδευτου ανηλίκου στο έδαφος των κρατών μελών, προστατεύοντας το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού».

• Όλο το προσωπικό των αρμόδιων αρχών που ασχολείται με αιτήσεις οι οποίες αφορούν 
ασυνόδευτους ανηλίκους πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και να εξακολουθεί να εκπαιδεύεται σχετικά με 
τις ειδικές ανάγκες των ανηλίκων.

Η απαίτηση για στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος 
συνεπάγεται ότι τόσο το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα όσο και το κράτος μέλος προς το οποίο 
απευθύνεται το αίτημα πρέπει να συνεργάζονται για την αποτελεσματική αξιολόγηση του βέλτιστου 
συμφέροντος του παιδιού, συγκεντρώνοντας τις γνώσεις που έχουν στη διάθεσή τους και, όταν κρίνεται 
αναγκαίο, ανταλλάσσοντας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος 
του παιδιού.

(2) Απόφαση ΕΔΔΑ της 4ης Νοεμβρίου 2014, Tarakhel κατά Ελβετίας, προσφυγή αριθ. 29217/12.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2229217/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-148070%22]}
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Στο άρθρο 12 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού προβλέπεται ότι ο εκπρόσωπος συμμετέχει στη 
διαδικασία ταυτοποίησης των μελών της οικογένειας στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Στην παράγραφο 4 
προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασυνόδευτου ανηλίκου. Ειδικότερα, εφόσον το κράτος μέλος 
διαθέτει πληροφορίες που του επιτρέπουν να αρχίσει την ταυτοποίηση και/ή τον εντοπισμό μέλους της 
οικογένειας, αδελφού ή συγγενούς, διαβουλεύεται με άλλα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, και ανταλλάσσει 
πληροφορίες με σκοπό:

• την ταυτοποίηση των μελών της οικογένειας, αδελφών ή συγγενών του ασυνόδευτου ανηλίκου που 
βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών·

• τη διαπίστωση ύπαρξης αποδεδειγμένων οικογενειακών δεσμών·
• την εκτίμηση της ικανότητας συγγενούς να φροντίσει τον ασυνόδευτο ανήλικο, καθώς και τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλη της οικογένειας, αδέλφια ή συγγενείς του ασυνόδευτου ανηλίκου 
κατοικούν σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Οι εθνικές πρακτικές και διαδικασίες των κρατών μελών για την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος 
του παιδιού μπορεί να διαφέρουν σημαντικά και δεν αποτελεί στόχο του παρόντος πρακτικού οδηγού 
η ενδελεχής εξέταση όλων των πτυχών της αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος. Ωστόσο, μπορούν 
να επισημανθούν τα εξής:

• Η αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος πρέπει να διενεργείται χωριστά σε κάθε υπόθεση 
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων του ενδιαφερόμενου παιδιού. Οι εν λόγω 
περιστάσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά παράγοντες όπως είναι το πολιτισμικό υπόβαθρο και οι 
εμπειρίες του παιδιού, η ηλικία και η ωριμότητα, το φύλο και η ταυτότητα φύλου, το μορφωτικό 
επίπεδο και κάθε πιθανή ευάλωτη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων (ψυχικής) 
υγείας και τραυματικών εμπειριών.

• Η αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού είναι μια γενική αξιολόγηση όλων των 
στοιχείων που είναι σημαντικά για το βέλτιστο συμφέρον του.

• Στην πράξη, κατά την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συλλέγονται πληροφορίες 
σχετικά με τις ειδικές περιστάσεις του παιδιού, να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες 
οικογενειακής επανένωσης (οικογένεια ή συγγενείς στην επικράτεια των κρατών μελών), να δίνεται 
στο παιδί η δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις του στις αρχές, καθώς και να παρέχεται 
ασφάλεια και να διασφαλίζεται η προστασία του παιδιού από κάθε μορφή βίας, η προστασία της 
υγείας του και η παροχή βασικής περίθαλψης. Καθοδήγηση σχετικά με την εκτίμηση της ηλικίας 
διατίθεται στον σχετικό πρακτικό οδηγό της EASO με τίτλο Πρακτικός οδηγός της EASO σχετικά με 
τον υπολογισμό της ηλικίας.

• Επιπλέον, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να ζητούν και να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις του 
εκπροσώπου του παιδιού σύμφωνα με την αρχή της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής 
του εκπροσώπου στη διαδικασία προσδιορισμού της ευθύνης. Επίσης, κατά περίπτωση, μπορεί 
να ζητηθεί και να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος η γνώμη άλλων 
σχετικών εθνικών φορέων στον τομέα της παιδικής μέριμνας ή της προστασίας των παιδιών.

Σκοπός του Πρακτικού οδηγού της EASO σχετικά με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού στις διαδικασίες ασύλου 
είναι να συμβάλει στον εντοπισμό και στην ανάδειξη των βασικών παραμέτρων και συνιστωσών του βέλτιστου 
συμφέροντος του παιδιού, προκειμένου να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της αρχής του 
μείζονος συμφέροντος και να ενισχυθούν οι εγγυήσεις για τα παιδιά στο πλαίσιο των διαδικασιών ασύλου.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_Age_Assessment_2018_EL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_Age_Assessment_2018_EL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_EL.pdf
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Προσδιορισμός του υπεύθυνου κράτους μέλους σε περίπτωση ασυνόδευτων 
παιδιών: άρθρο 8 του κανονισμού Δουβλίνο III

Στο άρθρο 8 καθορίζονται τρεις βασικές αρχές για τον προσδιορισμό της ευθύνης στην περίπτωση των 
ασυνόδευτων παιδιών.

• Η αρχή βάσει της οποίας το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα 
επισημαίνεται στη διατύπωση όλων των παραγράφων του άρθρου. Μία από αυτές τις παραγράφους 
του άρθρου εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

• Η αρχή της επανένωσης ανηλίκου με την οικογένειά του, με αδελφό ή συγγενή που βρίσκεται 
νόμιμα στο έδαφος των κρατών μελών παρατίθεται ως πρωταρχικό κριτήριο για τον προσδιορισμό 
της ευθύνης.

• Η αρχή βάσει της οποίας σε περιπτώσεις όπου το ανήλικο παιδί δεν έχει οικογένεια ή συγγενείς που 
βρίσκονται στα κράτη μέλη πρωταρχική σημασία έχει να διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση του 
παιδιού σε διαδικασία για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας, και κατά κανόνα το παιδί δεν θα 
πρέπει να μεταφέρεται. Ως εκ τούτου, όταν δεν υπάρχουν μέλη της οικογένειας ή συγγενείς στα 
κράτη μέλη, υπεύθυνο είναι συνήθως το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το παιδί και όπου έχει 
υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας. Αυτό προκύπτει από την απόφαση του ΔΕΕ της 6ης Ιουνίου 
2013 στην υπόθεση MA και λοιποί κατά Secretary of State for the Home Department (3) στην οποία, 
υπό τον όρο ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου, ορίζονται τα εξής:

[...] υπό περιστάσεις [...] κατά τις οποίες ασυνόδευτος ανήλικος του οποίου κανένα μέλος της 
οικογένειας δεν ευρίσκεται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους υπέβαλε αιτήσεις ασύλου σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, «υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου κράτος» είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται ο εν λόγω ανήλικος μετά την υποβολή σε αυτό αίτησης ασύλου.

Κατά συνέπεια, και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αξιολογηθεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. 
Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4: εάν δεν είναι προς το 
βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου να παραμείνει στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται, υπεύθυνο κράτος 
μέλος θα πρέπει να είναι αυτό στο οποίο είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου να επιστρέψει.

(3) Απόφαση ΔΕΕ της 6ης Ιουνίου 2013, MA και λοιποί κατά Secretary of State for the Home Department, C-648/11.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138088&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10475050
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4. Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων 
 [επιστροφή στον κατάλογο σημείων ελέγχου]

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός

Άρθρο 20 παράγραφος 1, 
άρθρο 22 παράγραφοι 2 έως 5

Παράρτημα ΙΙ

Εισαγωγή

Αφού συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες, ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης των αποδεικτικών 
στοιχείων για τον σκοπό του προσδιορισμού της ευθύνης. Η προσωπική συνέντευξη για τη διαδικασία του 
Δουβλίνου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών και, ως εκ τούτου, συνδέεται στενά με την αξιολόγηση 
των αποδεικτικών στοιχείων. Ο σκοπός της προσωπικής συνέντευξης για τη διαδικασία του Δουβλίνου είναι 
η συγκέντρωση ορθών και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τη δυνητική εφαρμογή του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙΙ στη συγκεκριμένη περίπτωση του αιτούντος. Τα σχετικά ζητήματα που πρέπει να καλυφθούν στη 
συνέντευξη αφορούν κυρίως τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους (κεφάλαιο 
III του κανονισμού Δουβλίνο III), τις διατάξεις σχετικά με τα εξαρτώμενα πρόσωπα και τις ρήτρες διακριτικής 
ευχέρειας (κεφάλαιο IV του κανονισμού Δουβλίνο III), τη διαδρομή που ακολούθησε ο αιτών, προηγούμενη 
αίτηση ή αιτήσεις, καθώς και την παύση της ευθύνης (κεφάλαιο V του κανονισμού Δουβλίνο III), όπως 
παρατίθενται στη συνέχεια. Ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να εξετάσει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται 
με την αξιολόγηση των κριτηρίων του κανονισμού Δουβλίνο III.

Απαιτείται η αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και 
από βάσεις δεδομένων (π.χ. προσωπικά έγγραφα, Eurodac, VIS), καθώς και κάθε πληροφορίας που παρέχεται 
από τον αιτούντα ή άλλες σχετικές πηγές (π.χ. μέλη της οικογένειας, ΜΚΟ κ.λπ.).

Η σημασία της αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε τη σημασία της αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων στην πρόταση 
που υπέβαλε το 2001 για τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ ως εξής:

«Ο μηχανισμός προσδιορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν τα κράτη 
μέλη καθιερώσουν μεταξύ τους καλόπιστη συνεργασία προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία, να εξετασθούν οι αιτήσεις εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και να διοργανωθούν 
οι μεταγωγές υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις». [COM(2001) 447]

Η χρήση αποδεικτικών στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία του Δουβλίνου κατά τον 
προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την αίτηση διεθνούς προστασίας.

Ο χειριστής της υπόθεσης ενδέχεται να κληθεί να αξιολογήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σε οποιοδήποτε σημείο 
της διαδικασίας, αλλά ειδικότερα σε δύο περιπτώσεις:

• πριν από την αποστολή αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης αιτούντος διεθνή προστασία 
σε άλλο κράτος μέλος [όπως προβλέπεται για τις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος αναδοχής 
(άρθρο 21 παράγραφος 3) και αιτήματος εκ νέου ανάληψης (άρθρο 23 παράγραφος 3 και άρθρο 24 
παράγραφος 5 του κανονισμού Δουβλίνο III)]· και

• πριν από την απάντηση σε σχετικό αίτημα [απάντηση σε αίτημα αναδοχής (άρθρο 22 παράγραφοι 2 
έως 5) και απάντηση σε αίτημα εκ νέου ανάληψης (άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙΙ)].

Ο τρόπος διεξαγωγής της αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων διαφέρει ανάλογα με τα σχετικά κριτήρια 
που χρησιμοποιούνται για την εκ νέου ανάληψη ή την αναδοχή.
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Ενδείξεις στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III, η διαδικασία του Δουβλίνου κινείται 
«μόλις υποβληθεί για πρώτη φορά αίτηση διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος μέλος». Κατά την υποβολή 
αιτήματος εκ νέου ανάληψης ή αναδοχής, τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν τα τυποποιημένα έντυπα 
που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό και πρέπει να περιλαμβάνουν στο αίτημα αποδεικτικά 
στοιχεία ή έμμεσες αποδείξεις. Οι δύο κατάλογοι «αποδεικτικών στοιχείων» και «έμμεσων αποδείξεων» 
ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του κανονισμού Δουβλίνο III. Βάσει της διάταξης αυτής, η Επιτροπή 
καλείται να «καταρτίζει και αναθεωρεί περιοδικά δύο καταλόγους, αναφέροντας τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία και τις έμμεσες αποδείξεις». Στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού παρατίθενται οι εν λόγω 
δύο κατάλογοι· και στους δύο αυτούς καταλόγους αναφέρονται ανά σχετικό άρθρο τα αποδεικτικά μέσα που 
μπορούν να χρησιμοποιούνται.

Παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού:

Αποδεικτικά μέσα  
(παράρτημα ΙΙ κατάλογος Α)

Έμμεσες αποδείξεις  
(παράρτημα ΙΙ κατάλογος Β)

Αποδεικτικά μέσα

Ως αποδεικτικά στοιχεία νοούνται οι τυπικές αποδείξεις «οι οποίες θεμελιώνουν ευθύνη δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, ενόσω αυτό δεν αναιρείται από απόδειξη περί του αντιθέτου» [άρθρο 22 
παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο i)].

 Από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι άλλο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο.

Το άρθρο 22 παράγραφος 4 ορίζει σχετικά ότι: «Οι απαιτήσεις για τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να μην 
υπερβαίνουν ό,τι είναι απαραίτητο για την καλή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού».

Έμμεσες αποδείξεις

Έμμεσες αποδείξεις: «αυτό αναφέρεται σε ενδείξεις, οι οποίες, αν και είναι μαχητές, ενδέχεται να επαρκούν, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την αποδεικτική αξία που τους αποδίδεται». Η αποδεικτική τους αξία 
εξετάζεται κατά περίπτωση.

 Οι έμμεσες αποδείξεις μπορεί να οδηγήσουν στην εκτίμηση ότι άλλο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο.

Το άρθρο 22 παράγραφος 5 περιέχει διάταξη για τη χρήση των έμμεσων αποδείξεων: «Εάν δεν υπάρχουν 
τυπικές αποδείξεις, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα αναγνωρίζει την ευθύνη του, εάν 
οι έμμεσες αποδείξεις έχουν συνοχή, μπορούν να εξακριβωθούν και είναι αρκούντως λεπτομερείς για να 
θεμελιωθεί η ευθύνη».

Ανεπαρκείς ενδείξεις στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου

Συχνά δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία της ευθύνης συγκεκριμένου κράτους μέλους, γεγονός που 
συνεπάγεται την ανάγκη διενέργειας αξιολόγησης τυχόν υφιστάμενων έμμεσων αποδείξεων για τον 
αποτελεσματικό προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους. Στις περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία όπως δεδομένα από την Eurodac ή το VIS σχετικά με τον αιτούντα, ο αιτών 
άσυλο αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός

Άρθρο 34 Παράρτημα V
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Πολύ συχνά οι ενδείξεις που υπάρχουν σε μια υπόθεση για τη διαδικασία του Δουβλίνου είναι ανεπαρκείς. 
Εάν τα αποδεικτικά στοιχεία ή οι έμμεσες αποδείξεις δεν επαρκούν για τον προσδιορισμό της ευθύνης 
ή ακόμη και για να διαπιστωθεί αν πρέπει να εφαρμοστεί ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ ή όχι, το κράτος μέλος 
που διεξάγει τη διαδικασία του Δουβλίνου μπορεί να ζητήσει από άλλο κράτος μέλος περαιτέρω πληροφορίες 
που είναι συναφείς για τον προσδιορισμό της ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού Δουβλίνο III 
χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο υπόδειγμα του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού. Είναι 
επίσης δυνατή η αποστολή πιο συγκεκριμένων αιτημάτων, ιδίως εάν οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν 
οικογενειακούς δεσμούς ή θέματα εξάρτησης. Για τον σκοπό αυτόν τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 
τα τυποποιημένα έντυπα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα VII και VIII του εκτελεστικού κανονισμού. 
Οι πληροφορίες που παρέχονται από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα αποτελούν 
αποδεικτικά στοιχεία και ως εκ τούτου έχουν αποδεικτική αξία.

Διεξαγωγή της αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων

Αρχές για την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
του Δουβλίνου

Η διαδικασία του Δουβλίνου είναι μια αντικειμενική διαδικασία που αποσκοπεί στον προσδιορισμό του 
υπεύθυνου κράτους μέλους. Η αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Δουβλίνου διαφέρει από την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο της επί της ουσίας 
διαδικασίας ασύλου. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται απαραιτήτως ότι διαφέρει και το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης.

Επίσης, εάν πρέπει να εξεταστεί ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου 4 του Χάρτη, τα πρότυπα για την 
αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων μοιάζουν περισσότερο με εκείνα της άρσης των φραγμών της 
εξέτασης κωλυμάτων για την απομάκρυνση στο πλαίσιο επί της ουσίας διαδικασίας ασύλου.

Η διαδικασία του προσδιορισμού της ευθύνης είναι μια κοινή διαδικασία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων 
κρατών μελών. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι σημαντική για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης 
των αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να προσδιοριστεί γρήγορα το υπεύθυνο κράτος μέλος, τηρουμένων 
των προθεσμιών που προβλέπονται στον κανονισμό.

Χρήση των αποδεικτικών στοιχείων για την αξιολόγηση της ευθύνης

Αφού συγκεντρωθούν οι σχετικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια του σταδίου της καταγραφής, της 
προσωπικής συνέντευξης με τον αιτούντα και/ή μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη 
μέλη, ο χειριστής της υπόθεσης προβαίνει στην αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να 
προσδιοριστεί το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας. 
Η αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων πραγματοποιείται ανά περίπτωση από τον χειριστή της υπόθεσης 
ο οποίος πρέπει να λάβει υπόψη τη φύση και το βάρος κάθε αποδεικτικού στοιχείου και/ή έμμεσης απόδειξης.

Όπως περιγράφεται ανωτέρω, κατά την αποστολή αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης το κράτος μέλος 
που υποβάλλει το αίτημα πρέπει να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία και/ή έμμεσες αποδείξεις. Πρέπει να λάβει 
υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει ο αιτών.

Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα υποχρεούται να παραδώσει αντίγραφο όλων των διαθέσιμων 
αποδεικτικών στοιχείων και έμμεσων αποδείξεων που καταδεικνύουν ότι υπεύθυνο είναι το κράτος μέλος 
προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. Το περιεχόμενο του αιτήματος παρέχει τη δυνατότητα στο κράτος 
μέλος προς το οποίο απευθύνεται να αξιολογήσει την ευθύνη του. Σε περίπτωση αιτήματος αναδοχής, 
η απαίτηση αυτή προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού Δουβλίνο III και στο άρθρο 1 του 
εκτελεστικού κανονισμού. Σε περίπτωση αιτήματος εκ νέου ανάληψης, η απαίτηση αυτή προβλέπεται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 3 και στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και στο άρθρο 2 του 
εκτελεστικού κανονισμού.

Σε περίπτωση παύσης της ευθύνης του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφοι 2 και 3 ή το άρθρο 20 παράγραφος 5, το εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να αποδείξει ότι 
δεν είναι πλέον υπεύθυνο.
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Δεδομένου ότι ένας από τους κύριους στόχους του κανονισμού Δουβλίνο III είναι η διασφάλιση της 
αποτελεσματικής πρόσβασης σε μία ενιαία διαδικασία εξέτασης της αίτησης ασύλου, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να καταβάλλουν προσπάθειες για τον ταχύ προσδιορισμό του ενός υπεύθυνου κράτους μέλους, με βάση τα 
διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Ορθές πρακτικές όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών

Η παρουσία υπαλλήλων συνδέσμων σε άλλα κράτη μέλη θεωρείται ορθή πρακτική. Οι υπάλληλοι 
σύνδεσμοι μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της κοινής αντίληψης και στην επίσπευση των 
διαδικασιών, ιδιαίτερα σε ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, όπως υποθέσεις που 
αφορούν παιδιά, ή σε περιόδους κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος υφίσταται έντονες πιέσεις.

Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την αξιολόγηση εγγράφων

Τα έγγραφα αποτελούν σημαντικό μέρος των αποδεικτικών στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αιτών 
φέρει μαζί του έγγραφα. Η διαδικασία εξέτασης της συνάφειας των εγγράφων για την αξιολόγηση της ευθύνης 
απαιτεί αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, ο χειριστής της υπόθεσης μπορεί να εξετάσει τα ακόλουθα στοιχεία:
 ► Φύση του/των εγγράφου/-ων
• Πρόκειται για τη μορφή του εγγράφου: πρωτότυπο ή αντίγραφο ή απόσπασμα.

 ► Γνησιότητα του/των εγγράφου/-ων
• Η αξιολόγηση του κατά πόσον ένα έγγραφο είναι γνήσιο ή παραποιημένο έχει ζωτική σημασία 

για τον προσδιορισμό της ευθύνης ενός κράτους μέλους. Η έκθεση γνησιότητας σχετικά με τα 
έγγραφα δεν αποτελεί προαπαιτούμενο στον εκτελεστικό κανονισμό. Για διάφορα έγγραφα οι 
έλεγχοι αυτοί ενδέχεται να μην είναι εφικτοί (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικά γάμου).

 ► Ισχύς του/των εγγράφου/-ων
• Έγγραφα των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει έχουν επίσης σημασία για τον 

προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους (π.χ. τίτλος διαμονής η ημερομηνία λήξης του 
οποίου παρήλθε έως και δύο έτη πριν από τον χρόνο της αίτησης, θεώρηση έως και έξι μήνες μετά 
τη λήξη της).

 ► Προέλευση
• Αρχή έκδοσης εγγράφου.

 ► Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο
• Εάν το έγγραφο ανήκει στον αιτούντα.
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Κριτήρια σχετικά με την οικογενειακή ενότητα 
 [επιστροφή στον κατάλογο σημείων ελέγχου]

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός

Άρθρο 2 στοιχεία ζ) έως ι), 
άρθρα 8 έως 11, άρθρα 16 έως 17

Άρθρα 11-12 

Σχετικοί ορισμοί και σχετικά ζητήματα

Σύμφωνα με τις αιτιολογικές σκέψεις 14, 15, 16, 17, καθώς και με τα κεφάλαια III και IV του κανονισμού 
Δουβλίνο III, η ενότητα της οικογένειας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
ο χειριστής της υπόθεσης. Επιπλέον, ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι οι διάφορες 
διατάξεις του κεφαλαίου III πρέπει να εφαρμόζονται κατά σειρά προτεραιότητας.

Ειδικά ζητήματα όσον αφορά μέλη της οικογένειας, συγγενείς

Οι χειριστές υποθέσεων θα πρέπει να έχουν υπόψη τη διαφορά μεταξύ των μελών της οικογένειας και των 
συγγενών και οποιουδήποτε άλλου προσώπου με το οποίο ο αιτών έχει σχέση κατά την εφαρμογή των 
διαφόρων διατάξεων που αφορούν την ενότητα της οικογένειας στο πλαίσιο του κανονισμού Δουβλίνο III. 
Ενδέχεται να απαιτηθεί να επεξηγηθούν αυτές οι διαφορές στον αιτούντα κατά τη διάρκεια της προσωπικής 
συνέντευξης.

 ► Μέλη της οικογένειας
Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού Δουβλίνο III, μέλη της οικογένειας τα οποία είναι 
παρόντα στο έδαφος των κρατών μελών «εφόσον η οικογένεια ήδη υπήρχε στη χώρα καταγωγής» είναι 
τα ακόλουθα πρόσωπα:
 ▪ ο ή η σύζυγος του αιτούντος ή ο σύντροφος ή η σύντροφός του που διατηρεί σταθερή σχέση με το 

εν λόγω πρόσωπο σε ελεύθερη ένωση·
 ▪ βιολογικά ή υιοθετημένα ανήλικα τέκνα ζευγαριού όπως περιγράφεται στην πρώτη περίπτωση, 

ή του αιτούντος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα·
 ▪ η μητέρα, ο πατέρας ή άλλος ενήλικας υπεύθυνος για άγαμο ανήλικο.

 ► Συγγενής
Ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο η) του κανονισμού Δουβλίνο III, όταν ο αιτών είναι ασυνόδευτο παιδί, 
ως ο ενήλικος θείος ή η θεία του αιτούντος ή ο πάππος/μάμμη του αιτούντος, οι οποίοι ευρίσκονται 
στο έδαφος των κρατών μελών, ανεξαρτήτως αν ο αιτών γεννήθηκε εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι 
υιοθετημένος, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο.

 ► Ανήλικος
Ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) ως ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις κάτω των 18 ετών.

 ► Ασυνόδευτος ανήλικος
Ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ι) του κανονισμού Δουβλίνο III ως «ο ανήλικος ο οποίος εισέρχεται στο 
έδαφος των κρατών μελών χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο γι’ αυτόν, δυνάμει νόμου ή της 
πρακτικής του συγκεκριμένου κράτους μέλους, και για όσο χρονικό διάστημα δεν τελεί πραγματικά υπό 
τη μέριμνα ενήλικου υπευθύνου· συμπεριλαμβάνονται οι ανήλικοι οι οποίοι αφέθηκαν ασυνόδευτοι 
αφού εισήλθαν στο έδαφος κρατών μελών».

Στο πλαίσιο των άρθρων 16 και 17 παράγραφος 2, πρόσωπα της ευρύτερης οικογένειας είναι επίσης σημαντικά 
για τον προσδιορισμό της ευθύνης.

• Σχέση εξάρτησης
Ειδικότερα, το άρθρο 16 του κανονισμού Δουβλίνο III αναφέρεται σε (ενήλικο) τέκνο, αδελφό, γονέα 
όταν υπάρχει σχέση εξάρτησης.

• Οικογένεια με την ευρύτερη έννοια
Το άρθρο 17 παράγραφος 2 αναφέρεται σε κάθε άλλη οικογενειακή σχέση με την ευρύτερη έννοια.
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Ασυνόδευτοι ανήλικοι (άρθρο 8)

Το άρθρο 8 αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους και προβλέπει ότι υπεύθυνο κράτος μέλος πρέπει να είναι 
εκείνο στο οποίο ευρίσκεται νομίμως μέλος της οικογένειας ή αδελφός του ανηλίκου. Στην περίπτωση που 
ο αιτών έχει κάποιον συγγενή, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν ο εν λόγω συγγενής μπορεί να τον φροντίσει. 
Η ικανότητα παροχής φροντίδας στο παιδί πρέπει να διαπιστώνεται βάσει μεμονωμένης εξέτασης. Εάν ο αιτών 
είναι έγγαμος ανήλικος, ο/η σύζυγος του οποίου δεν ευρίσκεται νομίμως στο έδαφος των κρατών μελών, 
υπεύθυνο κράτος μέλος είναι εκείνο στο οποίο ευρίσκεται νομίμως ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικας 
υπεύθυνος για τον ανήλικο, είτε βάσει νόμου είτε βάσει της πρακτικής, ή αδελφός του. Ωστόσο, ο χειριστής της 
υπόθεσης πρέπει να καθορίζει ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να επανενωθεί με το μέλος 
της οικογένειας, τον αδελφό ή συγγενή.

Μέλος οικογένειας που είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας (άρθρο 9)

Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι υπεύθυνο κράτος μέλος θα πρέπει να είναι εκείνο στο οποίο ευρίσκεται μέλος 
της οικογένειας του αιτούντος στο οποίο έχει επιτραπεί η διαμονή στη χώρα καθώς του έχει αναγνωριστεί 
καθεστώς δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν 
αποτελεί απαίτηση οι οικογενειακοί δεσμοί να έχουν δημιουργηθεί προηγουμένως στη χώρα καταγωγής. 
Ωστόσο, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί πριν από την υποβολή αίτησης από τον αιτούντα για πρώτη φορά 
(άρθρο 7 παράγραφος 2).

Τόσο ο αιτών όσο και το μέλος της οικογένειας πρέπει να εκφράσουν τη συναίνεσή τους γραπτώς.

Μέλος οικογένειας που είναι αιτών διεθνή προστασία (άρθρο 10)

Στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι υπεύθυνο κράτος μέλος θα πρέπει να είναι εκείνο στο οποίο ευρίσκεται μέλος 
της οικογένειας του αιτούντος το οποίο είναι αιτών διεθνή προστασία.

Τόσο ο αιτών όσο και το μέλος της οικογένειας πρέπει να εκφράσουν τη συναίνεσή τους γραπτώς.

Κανόνες για τις ταυτόχρονες αιτήσεις (άρθρο 11)

Στο άρθρο 11 προβλέπονται κανόνες στις περιπτώσεις στις οποίες «πλείονα μέλη οικογένειας και/ή 
ανήλικοι άγαμοι αδελφοί υποβάλλουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας στο ίδιο κράτος μέλος ταυτόχρονα 
ή σε παραπλήσιες ημερομηνίες ώστε να μπορούν να διεξαχθούν από κοινού οι διαδικασίες προσδιορισμού 
του υπεύθυνου κράτους μέλους» και η εφαρμογή της διαδικασίας του Δουβλίνου μπορεί να οδηγήσει στον 
χωρισμό των μελών της οικογένειας. Στις περιπτώσεις αυτές, υπεύθυνο κράτος μέλος θα πρέπει να είναι 
εκείνο το οποίο είναι υπεύθυνο για την αναδοχή του μεγαλύτερου αριθμού μελών της οικογένειας. Στις λοιπές 
περιπτώσεις, υπεύθυνο είναι το κράτος μέλος το οποίο προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων ως υπεύθυνο για 
την εξέταση της αίτησης του μεγαλύτερου σε ηλικία μέλους της οικογένειας.

Εξαρτώμενα πρόσωπα (άρθρο 16)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 «όταν, λόγω εγκυμοσύνης, πρόσφατου τοκετού, σοβαρής ασθένειας, σοβαρής 
αναπηρίας ή προχωρημένης ηλικίας, ένας αιτών εξαρτάται από τη βοήθεια του τέκνου, του αδελφού ή του 
γονέα του που διαμένει νομίμως σε κράτος μέλος ή νομίμως διαμένον σε κράτος μέλος τέκνο, αδελφός 
ή γονέας αιτούντος εξαρτάται από τη βοήθεια του αιτούντος, τα κράτη μέλη συνήθως τοποθετούν μαζί 
ή επανενώνουν τον αιτούντα με το τέκνο, αδερφό ή γονέα, υπό την προϋπόθεση ότι»:

• οι οικογενειακοί δεσμοί υπήρχαν στη χώρα καταγωγής·
• το τέκνο, ο αδερφός ή ο γονέας μπορεί να φροντίσει το εξαρτώμενο πρόσωπο·
• τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν εκφράσει την επιθυμία τους γραπτώς.

Κατά την αποστολή αιτήματος αναδοχής, ο χειριστής της υπόθεσης πρέπει να αναφέρεται διεξοδικά στα 
ακόλουθα σημεία:

• λόγοι εξάρτησης·
• φύση της σχέσης μεταξύ των εξαρτώμενων προσώπων·
• ικανότητα του ενδιαφερομένου να φροντίσει το εξαρτώμενο πρόσωπο.
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Ρήτρες διακριτικής ευχέρειας (άρθρο 17)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού Δουβλίνο III («ρήτρες διακριτικής ευχέρειας»), τα μέλη της 
οικογένειας μπορούν επίσης να παραμείνουν μαζί ή να ενωθούν όταν άλλα πρόσωπα με τα οποία έχει σχέση 
ο αιτών δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οικογενειακών κριτηρίων που συνεπάγονται τον χωρισμό της 
οικογένειας. Ωστόσο, αυτό επαφίεται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια του ή των εμπλεκόμενων κρατών μελών.

Βάσει των ρητρών διακριτικής ευχέρειας, η κατάσταση είναι περισσότερο σύνθετη έως έναν βαθμό όσον 
αφορά την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων. Η εφαρμογή τους μπορεί επίσης να διέπεται από 
πρόσθετες εθνικές κατευθυντήριες γραμμές. Η χρήση των ρητρών διακριτικής ευχέρειας μπορεί, ειδικότερα, 
να εξεταστεί στην περίπτωση που διαφορετικά κράτη μέλη είναι υπεύθυνα βάσει των κριτηρίων του 
κανονισμού Δουβλίνο III.

Νομολογία: η χρήση των ρητρών διακριτικής ευχέρειας

Το ΔΕΕ έχει επανειλημμένα αποφανθεί σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας του άρθρου 17 παράγραφος 1 του 
κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Δύο υποθέσεις που εξετάστηκαν από το ΔΕΕ καταδεικνύουν το πιθανό πεδίο εντός 
του οποίου μπορεί να προκύψει η δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 17 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Στην πρώτη υπόθεση που παρατίθεται στο σημείο αυτό, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να υποχρεωθούν να εφαρμόσουν το άρθρο 17 του κανονισμού Δουβλίνο III, βλ. απόφαση του ΔΕΕ 
της 16ης Φεβρουαρίου 2017, C. K. και λοιποί κατά Republika Slovenija, C-578/16, σκέψη 97.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ενώπιον του σλοβενικού Συνταγματικού 
Δικαστηρίου ότι η μεταφορά της αιτούσας «C.K.» από τη Σλοβενία στην Κροατία θα επηρέαζε αρνητικά την 
υγεία της και ότι, ως εκ τούτου, δεν έπρεπε να μεταφερθεί. Ο ισχυρισμός αυτός υποστηρίχθηκε από πολλές 
ιατρικές γνωματεύσεις. Σύμφωνα με το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβενίας, τα κράτη μέλη οφείλουν 
να εφαρμόσουν τη ρήτρα διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III 
σε περίπτωση που η μεταφορά ενός αιτούντος σε άλλο κράτος μέλος συνεπάγεται παράβαση του άρθρου 
33 παράγραφος 1 της Σύμβασης της Γενεύης, του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ και της συναφούς νομολογίας του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι η ερμηνεία του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III αποτελεί 
πρωτίστως καθήκον που ανήκει στο ίδιο το ΔΕΕ. Επιπλέον, αποφάνθηκε ότι δεν μπορεί να επιβληθεί 
στα κράτη μέλη η υποχρέωση να εφαρμόσουν το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III, 
τουλάχιστον όχι στην υπόθεση που παρουσιάζεται ανωτέρω.

Στη δεύτερη υπόθεση που αναφέρεται εδώ, το Δικαστήριο έκρινε ότι η εφαρμογή του άρθρου 17 του 
κανονισμού Δουβλίνο III δεν υπόκειται σε καμία ειδική προϋπόθεση και ότι δεν είναι υποχρεωτικό να 
προβλέπεται προσφυγή κατά της απόφασης μη εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, βλ. απόφαση του ΔΕΕ 
της 23ης Ιανουαρίου 2019, M.A. και λοιποί κατά The International Protection Appeals Tribunal και λοιπών , 
C-661/17, σκέψεις 71 και 79.

Σε αυτή την υπόθεση, δύο αιτούντες επικαλέστηκαν ενώπιον του Refugee Applications Commissioner 
(επίτροπος για τους πρόσφυγες) της Ιρλανδίας ζητήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο ένας εξ αυτών, καθώς 
και την υπό εξέλιξη εξέταση της υγείας του παιδιού τους. Ωστόσο, ο εν λόγω επίτροπος αποφάσισε υπέρ 
της μεταφοράς τους από την Ιρλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του κανονισμού Δουβλίνο III, ενώ 
ταυτόχρονα έκρινε ότι δεν συνέτρεχε λόγος εφαρμογής του άρθρου 17 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. 
Η απόφαση αυτή προσβλήθηκε, με αναφορά μεταξύ άλλων στο άρθρο 17 του κανονισμού Δουβλίνο III, 
βάσει του ισχυρισμού ότι η μεταφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
ζήτημα σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων, καθώς το Ηνωμένο 
Βασίλειο έχει εκφράσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι το 
δικαστήριο επικύρωσε την προσβληθείσα απόφαση, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο High Court (ανώτερο 
δικαστήριο) της Ιρλανδίας. Το ιρλανδικό High Court ζήτησε στη συνέχεια από το ΔΕΕ να αποφανθεί αν 
μπορούσε να αμφισβητηθεί η άρνηση εφαρμογής του άρθρου 17 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, όπως έκανε 
ο επίτροπος.

Το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III δεν υπόκειται σε καμία 
ειδική προϋπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης κράτους μέλους να αποχωρήσει από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΔΕΕ έκρινε επίσης ότι το άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III δεν 
επιβάλλει να προβλέπεται προσφυγή κατά της απόφασης να μη γίνει χρήση της ρήτρας διακριτικής ευχέρειας 
του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III, και ότι η εν λόγω απόφαση μπορεί να προσβληθεί 
μέσω προσφυγής κατά της απόφασης μεταφοράς.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62016CJ0578#
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62017CJ0661
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Άρθρο 17 παράγραφος 1, η ρήτρα κυριαρχίας

Στο άρθρο 17 παράγραφος 1 («ρήτρα κυριαρχίας») προβλέπεται ότι το κράτος μέλος στο οποίο κατατίθεται 
αίτηση διεθνούς προστασίας και το οποίο διεξάγει τη διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους 
μέλους μπορεί να αποφασίσει να εξετάσει το ίδιο μια αίτηση διεθνούς προστασίας, ακόμη και αν δεν είναι 
υπεύθυνο βάσει του κανονισμού.

Το άρθρο αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή από το κράτος μέλος εάν έχει υποβληθεί σε αυτό 
αίτηση διεθνούς προστασίας. Το εν λόγω κράτος μέλος οφείλει να επισημάνει το γεγονός αυτό στην Eurodac 
προσθέτοντας την ημερομηνία λήψης της απόφασης εξέτασης της αίτησης.

Άρθρο 17 παράγραφος 2, η ανθρωπιστική ρήτρα

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση διεθνούς 
προστασίας ή το υπεύθυνο κράτος μέλος «μπορεί, οποτεδήποτε πριν από τη λήψη πρώτης απόφασης επί 
της ουσίας, να υποβάλει σε άλλο κράτος μέλος αίτημα αναδοχής αιτούντος για να επανενώσει οποιαδήποτε 
πρόσωπα με τα οποία έχει σχέση, για ανθρωπιστικούς λόγους, βάσει ιδίως οικογενειακών ή πολιτισμικών 
κριτηρίων, ακόμα και όταν το άλλο κράτος μέλος δεν είναι υπεύθυνο κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων που 
θεσπίζονται στα άρθρα 8 έως 11 και στο άρθρο 16». Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκφράσουν τη συναίνεσή 
τους γραπτώς.

Η αποδοχή αιτήματος βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 2 παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του κράτους 
μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. Εάν το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα 
αποφασίσει να εξετάσει την αίτηση διεθνούς προστασίας, πρέπει να δηλώσει την αποδοχή του αιτήματος 
γραπτώς στο κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα.

Για τη διεκπεραίωση υποθέσεων αυτού του είδους, ο χειριστής της υπόθεσης μπορεί να συμπεριλάβει, μεταξύ 
άλλων, στοιχεία που αφορούν:

• τους λόγους επανένωσης·
• ιατρικά έγγραφα, ιατρικές γνωματεύσεις ή ψυχολογικές αξιολογήσεις·
• εκθέσεις ΜΚΟ που αναφέρουν λεπτομερώς τους οικογενειακούς δεσμούς του προσώπου στο άλλο 

κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που επιβεβαιώνουν τις σχέσεις αυτές·
• τη φύση της σχέσης (πώς χωρίστηκαν, αν παρέμειναν σε επαφή, αν τα πρόσωπα αυτά ζούσαν μαζί) 

λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη οικογενειακών ή πολιτισμικών πτυχών.

Τόσο ο αιτών όσο και το μέλος της οικογένειας ή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο που διαμένει στο άλλο κράτος 
μέλος οφείλουν να εκφράσουν τη συναίνεσή τους γραπτώς.

Αποδεικτικά μέσα και έμμεσες αποδείξεις

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός 

Άρθρα 8 έως 10 Παράρτημα II

Ασυνόδευτο παιδί και μέλη της οικογένειας (άρθρα 8 έως 10)

Στις περιπτώσεις των άρθρων 8-10, πρέπει να εξακριβωθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
• ο οικογενειακός δεσμός·
• το νομικό καθεστώς του/των μέλους/-ών της οικογένειας, του/των αδελφού/-ών ή του/των 

συγγενούς/-ών·
• η ικανότητα του συγγενούς ή του ενήλικα που είναι υπεύθυνος για το παιδί να φροντίσει το παιδί·
• στην περίπτωση των άρθρων 9 και 10, αν η συναίνεση για την επανένωση εκφράζεται τόσο από τον 

αιτούντα όσο και από το μέλος της οικογένειας.

Εξαρτώμενο(ς) (ενήλικο) τέκνο, αδελφός, γονέας (άρθρο 16)

Για να αξιολογηθεί η εξάρτηση μεταξύ του αιτούντος και του ενήλικου τέκνου, γονέα ή αδελφού του, 
στην περίπτωση που είτε ο αιτών είτε το πρόσωπο με το οποίο ο αιτών έχει σχέση είναι έγκυος ή γέννησε 
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πρόσφατα, είναι προχωρημένης ηλικίας, πάσχει από σοβαρή ασθένεια ή έχει σοβαρή αναπηρία, πρέπει να 
εξακριβωθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

• ότι το πρόσωπο με το οποίο έχει σχέση ο αιτών διαθέτει τίτλο διαμονής·
• ο οικογενειακός δεσμός·
• η ευάλωτη κατάσταση (εγκυμοσύνη, πρόσφατος τοκετός, μεγάλη ηλικία, σοβαρή ασθένεια ή σοβαρή 

αναπηρία)·
• η ικανότητα του ενδιαφερόμενου προσώπου να φροντίσει το εξαρτώμενο πρόσωπο.

Δεδομένου ότι ο αιτών και το πρόσωπο με το οποίο ο αιτών έχει σχέση έχουν χωριστεί, ο αιτών δεν απαιτείται 
να εξαρτάται εκ των πραγμάτων από το πρόσωπο με το οποίο έχει σχέση και αντιστρόφως κατά τον χρόνο 
της αξιολόγησης. Το στοιχείο που πρέπει να εξεταστεί είναι, αφενός, αν πρόκειται για εξαρτώμενο πρόσωπο 
λόγω εγκυμοσύνης, πρόσφατου τοκετού, προχωρημένης ηλικίας, σοβαρής ασθένειας ή σοβαρής αναπηρίας 
και, αφετέρου, αν ο αιτών ή το πρόσωπο με το οποίο έχει σχέση ο αιτών έχει την ικανότητα να φροντίσει το 
εξαρτώμενο πρόσωπο. Το γεγονός ότι ο αιτών/το πρόσωπο με το οποίο έχει σχέση ο αιτών έχει ήδη αναλάβει 
τη φροντίδα του προσώπου στο παρελθόν μπορεί να αποτελεί ένδειξη ύπαρξης της ικανότητας αυτής. Θα 
πρέπει να επιδεικνύεται ευελιξία κατά την εφαρμογή του άρθρου 16.

Οι απαιτήσεις όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία για την εξακρίβωση των οικογενειακών δεσμών θα 
πρέπει να είναι εύλογες, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα άρθρα 8, 9 και 10 και η ρήτρα εξάρτησης (άρθρο 16) 
εγγυώνται την ενότητα της οικογένειας στην πράξη. Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και τα αποδεικτικά 
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων των αιτούντων, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη 
προκειμένου να διασφαλίζεται ο ορθός προσδιορισμός της ευθύνης.

Στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού περιλαμβάνεται ο ακόλουθος κατάλογος αποδεικτικών μέσων 
και έμμεσων αποδείξεων στην περίπτωση των άρθρων 8-10.

Αποδεικτικά μέσα στην περίπτωση των άρθρων 8, 9, 10

Παρουσία μέλους της 
οικογένειας αιτούντος ο 

οποίος είναι ασυνόδευτος 
ανήλικος (άρθρο 8)

Γραπτή επιβεβαίωση 
των πληροφοριών από 
το άλλο κράτος μέλος

Απόσπασμα μητρώου

Τίτλος διαμονής που 
χορηγήθηκε σε μέλος 

της οικογένειας

Έγγραφο αποδεικτικό 
συγγένειας, εφόσον υπάρχει

Εξέταση DNA ή αίματος 
(μόνο ελλείψει των ανωτέρω 

και εάν είναι αναγκαίο)

Νόμιμη διαμονή σε κράτος 
μέλος μέλους της οικογένειας 
που είναι δικαιούχος διεθνούς 

προστασίας (άρθρο 9)

Γραπτή επιβεβαίωση 
των πληροφοριών από 
το άλλο κράτος μέλος

Απόσπασμα μητρώου

Τίτλοι διαμονής που 
χορηγήθηκαν στο 

μέλος της οικογένειας 
που είναι δικαιούχος 
διεθνούς προστασίας

Έγγραφο αποδεικτικό 
συγγένειας, εφόσον υπάρχει

Συναίνεση των 
ενδιαφερομένων

Παρουσία μέλους της 
οικογένειας που έχει υποβάλει 
αίτηση επί της οποίας δεν έχει 

ακόμη εκδοθεί πρώτη απόφαση 
επί της ουσίας (άρθρο 10)

Γραπτή επιβεβαίωση 
των πληροφοριών από 
το άλλο κράτος μέλος

Άδειες προσωρινής διαμονής 
που χορηγήθηκαν στο μέλος 

της οικογένειας κατά την 
εξέταση της αίτησής του

Απόσπασμα μητρώου

Έγγραφο αποδεικτικό 
συγγένειας, εφόσον υπάρχει

Εξέταση DNA ή αίματος 
(μόνο ελλείψει των ανωτέρω 

και εάν είναι αναγκαίο)

Συναίνεση των 
ενδιαφερομένων
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Γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το άλλο κράτος μέλος

Οποιαδήποτε γραπτή επιβεβαίωση σχετικά με την παρουσία μέλους της οικογένειας, αδελφού ή συγγενούς 
του ασυνόδευτου παιδιού ή μέλους της οικογένειας αιτούντος, είτε παρέχεται μέσω των τυποποιημένων 
εντύπων του εκτελεστικού κανονισμού για ανταλλαγή πληροφοριών είτε με άλλα μέσα, θεωρείται 
αποδεικτικό μέσο προς υποστήριξη του αιτήματος αναδοχής ανάλογα με την αντίστοιχη νομική βάση.

Απόσπασμα μητρώου

Η νόμιμη διαμονή (στην περίπτωση του άρθρου 9) και η παρουσία του μέλους της οικογένειας (στην 
περίπτωση των άρθρων 8 και 10) μπορούν επίσης να τεκμηριωθούν από αποσπάσματα μητρώων που 
επιβεβαιώνουν το καθεστώς διαμονής του μέλους της οικογένειας.

Τίτλοι διαμονής/άδειες προσωρινής διαμονής που χορηγήθηκαν σε μέλος της οικογένειας

Η παρουσία του μέλους της οικογένειας μπορεί επίσης να υποστηριχθεί από τον τίτλο ή την άδεια διαμονής 
που χορηγείται στο ενδιαφερόμενο μέλος της οικογένειας.

Έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας

Κάθε αποδεικτικό στοιχείο προς υποστήριξη της σχέσης των ενδιαφερόμενων προσώπων θα πρέπει να 
αποστέλλεται στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα εάν τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα, 
όπως πιστοποιητικό γάμου ή γέννησης, ή οποιοδήποτε είδος αποδεικτικού εγγράφου για την απόδειξη της 
συγγένειας.

Εξέταση DNA ή αίματος

Εξετάσεις DNA ή αίματος για την τεκμηρίωση της ύπαρξης οικογενειακών δεσμών θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατ’ εξαίρεση. Από τη διατύπωση του εκτελεστικού κανονισμού καθίσταται σαφές ότι οι 
εξετάσεις DNA ή αίματος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον όταν δεν διατίθενται άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Συναίνεση των ενδιαφερομένων

Για να πραγματοποιείται η επανένωση με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων προσώπων, ο αιτών και το 
μέλος της οικογένειας θα πρέπει να εκφράζουν τη συναίνεσή τους γραπτώς. Η εν λόγω συναίνεση θα πρέπει να 
επισυνάπτεται στο αίτημα.

Έμμεσες αποδείξεις στην περίπτωση των άρθρων 8, 9, 10

Παρουσία μέλους της 
οικογένειας αιτούντος 

ο οποίος είναι ασυνόδευτος 
ανήλικος (άρθρο 8)

Επαληθεύσιμες ενδείξεις 
του αιτούντος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από διεθνή 
οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες

Δηλώσεις του 
ενδιαφερόμενου μέλους 

της οικογένειας

Νόμιμη διαμονή σε κράτος 
μέλος μέλους της οικογένειας 
που είναι δικαιούχος διεθνούς 

προστασίας (άρθρο 9)

Επαληθεύσιμες ενδείξεις 
του αιτούντος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από διεθνή 
οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες

Παρουσία μέλους της 
οικογένειας που έχει υποβάλει 
αίτηση επί της οποίας δεν έχει 

ακόμη εκδοθεί πρώτη απόφαση 
επί της ουσίας (άρθρο 10)

Επαληθεύσιμες ενδείξεις 
του αιτούντος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από διεθνή 
οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες
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Επαληθεύσιμες ενδείξεις του αιτούντος

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα σχετικά με την παρουσία μέλους της οικογένειας σε 
κράτος μέλος συνιστούν, από μόνες τους, έμμεσες αποδείξεις. Όσο πιο λεπτομερείς είναι οι πληροφορίες 
τόσο αποτελεσματικότερα υποστηρίζουν το αίτημα. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα 
μπορούν επίσης να αποτελέσουν τη βάση για αίτημα παροχής πληροφοριών από το άλλο κράτος μέλος καθώς 
και για αίτημα επιβεβαίωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αιτούντες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να 
προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα για τεκμηρίωση του οικογενειακού δεσμού με τα μέλη της οικογένειας 
ή τους συγγενείς. Λεπτομερείς πληροφορίες για το ή τα άλλα μέλη της οικογένειας, τον τόπο διαμονής τους, 
τις περιστάσεις του χωρισμού, λεπτομέρειες σχετικά με τον γάμο κ.λπ. συνιστούν πληροφορίες που μπορούν 
να επαληθευτούν από το άλλο κράτος μέλος μέσω του ελέγχου της καταχώρισης ή της συνέντευξης του ή των 
μελών της οικογένειας στο έδαφός του. (Για θέματα που πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης με σκοπό τη συλλογή σχετικών πληροφοριών, βλ. Θέματα προς διερεύνηση κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης: οικογενειακοί δεσμοί.)

Δηλώσεις των ενδιαφερόμενων μελών της οικογένειας

Οι συνεκτικές, επαληθεύσιμες και επαρκώς αναλυτικές δηλώσεις που παρέχει το μέλος της οικογένειας 
μπορούν επίσης να υποστηρίξουν αιτήματα που υποβάλλονται για λόγους οικογενειακών σχέσεων.

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται από διεθνείς οργανισμούς 
προς υποστήριξη των αιτημάτων τους. Μαρτυρίες ή επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό 
μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω το αίτημα. Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα 
λαμβάνει υπόψη αυτά τα έγγραφα και διεξάγει τη σχετική επαλήθευση/έρευνα.
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Κριτήρια σχετικά με τη διαμονή, την είσοδο 
και την παραμονή [επιστροφή στον κατάλογο σημείων ελέγχου]

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός

Άρθρα 12 έως 14 Παράρτημα ΙΙ

Σχετικοί ορισμοί και σχετικά ζητήματα

Σε συνέχεια των κριτηρίων που αφορούν τα παιδιά και τις οικογενειακές σχέσεις, το επόμενο σύνολο 
κριτηρίων για τον προσδιορισμό της ευθύνης αφορά την είσοδο και την παραμονή, στο πλαίσιο των οποίων 
λαμβάνονται υπόψη ο τρόπος εισόδου ή παραμονής του ενδιαφερόμενου προσώπου στο έδαφος των κρατών 
μελών, η νομική βάση της εν λόγω εισόδου ή παραμονής, η χρονική περίοδος που παρήλθε μετά την είσοδο, 
καθώς και ο τόπος υποβολής της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ αρχικά ορίζει τους διαδικαστικούς κανόνες για την είσοδο και τη διαμονή όταν αυτή 
βασίζεται σε θεώρηση ή τίτλο διαμονής που εκδίδεται από κράτος μέλος (άρθρο 12). Για τα κράτη Σένγκεν, τα 
αιτήματα που βασίζονται σε εκδοθείσα θεώρηση αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των υποθέσεων που 
υπάγονται στον κανονισμό του Δουβλίνου.

Η κύρια πηγή πληροφοριών σχετικά με εκδοθείσα θεώρηση είναι η βάση δεδομένων VIS. Το VIS συνδέει τις 
πρεσβείες και τα προξενεία σε τρίτες χώρες και όλα τα εξωτερικά σημεία διέλευσης των συνόρων των κρατών 
Σένγκεν. Το σύστημα εκτελεί αντιστοίχιση βιομετρικών δεδομένων, κυρίως δακτυλικών αποτυπωμάτων, για 
τους σκοπούς της ταυτοποίησης και της επαλήθευσης. Δεν δεσμεύονται από τον κανονισμό VIS όλα τα κράτη 
μέλη που εφαρμόζουν τον κανονισμό Δουβλίνο III.

Σε περίπτωση που το σύστημα VIS δεν είναι προσβάσιμο ή οι δείκτες που αφορούν τη θεώρηση ή την άδεια 
διαμονής δεν επιβεβαιώνονται (πλήρως), τα κράτη μέλη μπορούν να αποστέλλουν αιτήματα παροχής 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού Δουβλίνο III για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 
προσδιορισμού της ευθύνης.

Τίτλος διαμονής

Εν ισχύι τίτλος διαμονής (άρθρο 12 παράγραφος 1)

«Εάν ο αιτών είναι κάτοχος εν ισχύι τίτλου διαμονής, το κράτος μέλος που εξέδωσε τον τίτλο είναι υπεύθυνο 
για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας».

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πρώτη ένδειξη ότι έχει χορηγηθεί στον αιτούντα τίτλος διαμονής σε κράτος 
μέλος είναι σχετική δήλωσή του και/ή η παρουσία του ίδιου του τίτλου. Σε περιπτώσεις όπου ο αιτών έχει τον 
τίτλο μαζί του, θα πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά η γνησιότητα και η ισχύς του εν λόγω τίτλου διαμονής.

Περισσότεροι του ενός τίτλοι διαμονής (άρθρο 12 παράγραφος 3)

Στο άρθρο 12 παράγραφος 3 προβλέπονται οι κανόνες περί ευθύνης σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος 
περισσότερων του ενός εν ισχύι τίτλων διαμονής που έχουν εκδοθεί από διάφορα κράτη μέλη.

Το άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο α) ορίζει ότι υπεύθυνο είναι το κράτος μέλος που εξέδωσε τον τίτλο 
διαμονής με τη μεγαλύτερη χρονική ισχύ ή με την απώτερη ημερομηνία λήξεως ισχύος.

Τίτλοι διαμονής που έχουν λήξει (άρθρο 12 παράγραφος 4)

Το άρθρο 12 παράγραφος 4 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ο αιτών είναι κάτοχος ενός ή περισσότερων 
τίτλων διαμονής που έχουν λήξει, λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα που έχει παρέλθει από τη λήξη του τίτλου 
διαμονής. Σε περίπτωση που ο τίτλος διαμονής έχει λήξει πριν από περισσότερο από δύο έτη, υπεύθυνο είναι 
το κράτος μέλος όπου υποβλήθηκε η αίτηση.



 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ EASO ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟ III 47

Θεώρηση (άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4)

Έγκυρη θεώρηση (άρθρο 12 παράγραφος 2)

Το άρθρο 12 παράγραφος 2 προβλέπει ότι «εάν ο αιτών είναι κάτοχος έγκυρης θεώρησης, το κράτος μέλος που 
την εξέδωσε είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας».

Σε περίπτωση που η θεώρηση εκδόθηκε εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους, υπεύθυνο για την εξέταση της 
αίτησης διεθνούς προστασίας είναι το εκπροσωπούμενο κράτος μέλος.

Περισσότερες της μίας θεωρήσεις (άρθρο 12 παράγραφος 3)

Στο άρθρο 12 παράγραφος 3 προβλέπονται οι κανόνες περί ευθύνης σε περιπτώσεις όπου ο αιτών είναι 
κάτοχος περισσότερων της μίας θεωρήσεων που έχουν εκδοθεί από διάφορα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη 
την περίοδο ισχύος του εγγράφου.

Το άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο β) καθιστά υπεύθυνο το κράτος μέλος που εξέδωσε τη θεώρηση με την 
απώτερη ημερομηνία λήξεως όταν οι διάφορες θεωρήσεις είναι του αυτού τύπου.

Το άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο γ) ορίζει ότι σε περίπτωση θεωρήσεων διαφορετικού είδους, την ευθύνη 
θα πρέπει να αναλαμβάνει «το κράτος μέλος το οποίο εξέδωσε τη θεώρηση με τη μεγαλύτερη διάρκεια 
ισχύος ή, σε περίπτωση ίσης διάρκειας ισχύος, το κράτος μέλος που εξέδωσε τη θεώρηση με την απώτερη 
ημερομηνία λήξεως ισχύος».

Θεώρηση που έχει λήξει (άρθρο 12 παράγραφος 4)

Το άρθρο 12 παράγραφος 4 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ο αιτών είναι κάτοχος μίας ή περισσότερων 
θεωρήσεων που έχουν λήξει, λαμβανομένων υπόψη του διαστήματος που έχει παρέλθει από τη λήξη της 
θεώρησης, καθώς και της θεώρησης βάσει της οποίας ο αιτών μπόρεσε να εισέλθει στο έδαφος του κράτους 
μέλους. Σε περιπτώσεις όπου η θεώρηση έχει λήξει ήδη πριν από περισσότερο από έξι μήνες, υπεύθυνο είναι 
το κράτος μέλος όπου υποβλήθηκε η αίτηση.

Παράτυπη είσοδος (άρθρο 13 παράγραφος 1)

«Όταν διαπιστώνεται [...] ότι ο αιτών διέβη παρανόμως, οδικώς, διά θαλάσσης ή δι’ αέρος, τα σύνορα κράτους 
μέλους προερχόμενος από τρίτη χώρα, αυτό το κράτος μέλος στο οποίο εισήλθε παρανόμως είναι υπεύθυνο για 
την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας».

Η ευθύνη βάσει παράτυπης εισόδου παύει να υφίσταται 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε 
χώρα η παράτυπη είσοδος εάν δεν υποβλήθηκε αίτηση διεθνούς προστασίας σε κανένα κράτος μέλος στη 
διάρκεια αυτής της περιόδου».

Συνεχής παραμονή άνω των πέντε μηνών στο έδαφος κράτους μέλους (άρθρο 13 
παράγραφος 2)

«Όταν ένα κράτος μέλος δεν μπορεί ή δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί υπεύθυνο» σύμφωνα με τα κριτήρια 
για την παράτυπη είσοδο και «εφόσον διαπιστώνεται, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων ή των έμμεσων 
αποδείξεων [»..], ότι ο αιτών [...] ζούσε για μια συνεχή περίοδο τουλάχιστον πέντε μηνών σε ένα κράτος 
μέλος, πριν από την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας».

Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες οι συνθήκες εισόδου δεν μπορούν να 
εξακριβωθούν.

Εάν σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία ο αιτών διέμεινε για τουλάχιστον πέντε μήνες σε διάφορα κράτη 
μέλη, υπεύθυνο είναι το κράτος μέλος της τελευταίας διαμονής του.
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Είσοδος χωρίς υποχρέωση θεώρησης (νόμιμη) (άρθρο 14)

Τα κράτη Σένγκεν εφαρμόζουν κοινή πολιτική θεωρήσεων για να διευκολύνουν την είσοδο των νόμιμων 
επισκεπτών στην ΕΕ με τήρηση της εσωτερικής ασφάλειας. Η ΕΕ διαθέτει κατάλογο χωρών οι πολίτες των 
οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και κατάλογο χωρών 
οι πολίτες των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (4). Η πρόσβαση χωρίς υποχρέωση θεώρησης 
μπορεί επίσης να είναι το αποτέλεσμα διμερών διαπραγματεύσεων, ιδιαίτερα μεταξύ όμορων χωρών.

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 ορίζει ότι «[ε]άν ένας υπήκοος τρίτης χώρας ή άπατρις εισέρχεται στο έδαφος 
κράτους μέλους στο οποίο δεν υφίσταται η ανάγκη θεώρησης, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας».

Στο άρθρο 14 παράγραφος 2 προβλέπονται οι κανόνες που εφαρμόζονται σε κατάσταση στην οποία ο αιτών 
θα μπορούσε να έχει εισέλθει νόμιμα σε διάφορα κράτη μέλη, καθώς δεν υφίσταται υποχρέωση θεώρησης σε 
αυτά. Σε περίπτωση που ο «υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις υποβάλει την αίτηση διεθνούς προστασίας σε 
άλλο κράτος μέλος στο οποίο δεν υφίσταται η ανάγκη θεώρησης για την είσοδο», το άλλο κράτος μέλος είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης.

Αίτηση σε χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα (άρθρο 15)

Η αίτηση διεθνούς προστασίας μπορεί επίσης να υποβληθεί σε χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα. «Όταν 
η αίτηση διεθνούς προστασίας γίνεται στον χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα κράτους μέλους από 
υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης».

Αποδεικτικά μέσα σε περίπτωση τίτλου διαμονής ή θεώρησης που είναι σε 
ισχύ ή έχει λήξει (άρθρο 12)

Ισχύοντες τίτλοι διαμονής (άρθρο 12 
παράγραφοι 1 και 3) ή τίτλοι διαμονής που από 

τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συμπληρωθεί 
2 έτη [και ημερομηνία έναρξης ισχύος]

Χορηγηθείς τίτλος διαμονής

Απόσπασμα του μητρώου αλλοδαπών 
ή αντίστοιχων μητρώων

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση από το κράτος 
μέλος που χορήγησε τον τίτλο διαμονής

Ισχύουσες θεωρήσεις (άρθρο 12 παράγραφοι 2 
και 3) και θεωρήσεις που από τη λήξη 

ισχύος τους δεν έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες 
[και ημερομηνία έναρξης ισχύος]

Θετικό αποτέλεσμα στο VIS

Χορηγηθείσα θεώρηση

Απόσπασμα του μητρώου αλλοδαπών 
ή αντίστοιχων μητρώων

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση από το κράτος μέλος 
που χορήγησε τη θεώρηση ή τον τίτλο διαμονής

Τίτλος διαμονής

Στο άρθρο 2 στοιχείο ιβ) του κανονισμού Δουβλίνο III ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του τίτλου διαμονής:

[...] άδεια εκδιδόμενη από τις αρχές κράτους μέλους που επιτρέπει τη διαμονή υπηκόου τρίτης χώρας 
ή απάτριδος στο έδαφός του, καθώς και όσα έγγραφα του επιτρέπουν να διαμένει στο κράτος αυτό δυνάμει 
συμφωνιών προσωρινής προστασίας ή μέχρις ότου αρθούν τα κωλύματα εκτέλεσης μέτρου απομάκρυνσης. 

(4) Κατά τη σύνταξη του παρόντος εγγράφου, ο εν λόγω κατάλογος ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1806 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται 
στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι 
υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 39). Δεδομένου ότι αυτός ο κατάλογος 
επικαιροποιείται συχνά, ο αναγνώστης θα πρέπει να ανατρέχει στον κανονισμό που ισχύει την εκάστοτε στιγμή.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=en
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Εξαιρούνται οι θεωρήσεις και οι άδειες διαμονής που εκδίδονται κατά τη χρονική περίοδο που απαιτείται για 
τον καθορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού ή κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας ή αίτησης άδειας διαμονής.

Ο τίτλος διαμονής συνιστά αποδεικτικό μέσο για την υποστήριξη αιτήματος αναδοχής που συνδέεται με την 
είσοδο με τον εν λόγω χορηγηθέντα τίτλο.

Θεώρηση

Στο άρθρο 2 στοιχείο ιγ) ορίζονται το πεδίο εφαρμογής και τα είδη των θεωρήσεων. Θεώρηση είναι «η άδεια 
ή η απόφαση κράτους μέλους που απαιτείται με σκοπό τη διέλευση ή την είσοδο για προβλεπόμενη διαμονή 
στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή σε περισσότερα κράτη μέλη». Η θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας 
επιτρέπει στον κάτοχό της τη διαμονή για διάστημα άνω των τριών μηνών στο κράτος μέλος που την εξέδωσε 
ή εξ ονόματος του οποίου εκδόθηκε. Η θεώρηση για διαμονή σύντομης διάρκειας επιτρέπει στον κάτοχό της 
τη διαμονή στο έδαφος ενός ή όλων των κρατών μελών για διάστημα 90 ημερών το πολύ «εντός οιασδήποτε 
εξάμηνης περιόδου η οποία ξεκινά από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου στο έδαφος των κρατών μελών». 
Η θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα επιτρέπει στο πρόσωπο τη διέλευση μέσω των ζωνών διεθνούς 
διέλευσης ενός ή περισσότερων αερολιμένων των κρατών μελών.

Θετικό αποτέλεσμα στο VIS

Το θετικό αποτέλεσμα που διαβιβάζεται από το VIS σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
767/2008 (κανονισμός VIS) αποδεικνύει ότι έχει εκδοθεί θεώρηση για το συγκεκριμένο πρόσωπο από 
άλλο κράτος μέλος. Το θετικό αποτέλεσμα στο VIS είναι μέσο με αποδεικτική ισχύ, το οποίο θα πρέπει να 
επισυνάπτεται στο αίτημα αναδοχής.

Απόσπασμα του μητρώου αλλοδαπών ή αντίστοιχων μητρώων

Για την υποστήριξη του αιτήματος αναδοχής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσημα έγγραφα, όπως 
αποσπάσματα μητρώων, αρχεία που αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με παράτυπη ή νόμιμη είσοδο 
ή παραμονή σε άλλο κράτος μέλος ή επίσημα έγγραφα που υποστηρίζουν τις δηλώσεις του αιτούντος.

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από το κράτος μέλος που χορήγησε τον τίτλο 
διαμονής ή τη θεώρηση

Η επιβεβαίωση από το κράτος μέλος που χορήγησε τη θεώρηση ή τον τίτλο διαμονής αποτελεί αποδεικτικό 
μέσο. Σε περιπτώσεις όπου το κράτος μέλος δεν έχει πρόσβαση στο VIS, μπορεί να αποσταλεί αίτημα παροχής 
πληροφοριών στο άλλο κράτος μέλος για να επιβεβαιωθεί η έκδοση του εγγράφου. Σε περίπτωση που το 
άλλο κράτος μέλος επιβεβαιώσει ότι χορήγησε θεώρηση/τίτλο διαμονής, αυτή η επιβεβαίωση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο για την υποστήριξη του αιτήματος αναδοχής.
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Έμμεσες αποδείξεις σε περίπτωση τίτλου διαμονής ή θεώρησης που είναι 
σε ισχύ ή έχει λήξει (άρθρο 12)

Ισχύοντες τίτλοι διαμονής (άρθρο 12 
παράγραφοι 1 και 3) ή τίτλοι διαμονής που από 

τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συμπληρωθεί 
2 έτη [και ημερομηνία έναρξης ισχύος]

Εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες 
δηλώσεις του αιτούντος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από 
διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Μαρτυρίες/επιβεβαιώσεις πληροφοριών 
από το κράτος μέλος που δεν 
χορήγησε την άδεια διαμονής

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών 
από μέλη της οικογένειας, συνταξιδιώτες

Ισχύουσες θεωρήσεις (άρθρο 12 παράγραφοι 2 
και 3) και θεωρήσεις που από τη λήξη ισχύος τους 
δεν έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες [και ημερομηνία 

έναρξης ισχύος] (άρθρο 12 παράγραφος 4)

Εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες 
δηλώσεις του αιτούντος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από 
διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Μαρτυρίες/επιβεβαιώσεις πληροφοριών 
από το κράτος μέλος που δεν 
χορήγησε την άδεια διαμονής

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών 
από μέλη της οικογένειας, συνταξιδιώτες

Εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αιτούντες ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να προσκομίσουν έγγραφα για 
να αποδείξουν την είσοδο ή τη διαμονή σε άλλο κράτος μέλος. Οι εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες 
δηλώσεις σχετικά με τις συνθήκες εισόδου ή διαμονής που μπορούν να εξακριβωθούν από το άλλο κράτος 
μέλος με έλεγχο της καταχώρισης μπορούν να λειτουργήσουν ως έμμεσες αποδείξεις. Για θέματα που πρέπει 
να αναλυθούν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με σκοπό τη συλλογή σχετικών πληροφοριών όσον 
αφορά τη διαδρομή που ακολουθήθηκε, βλ. Θέματα προς διερεύνηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: 
είσοδος, παραμονή και προηγούμενη αίτηση.

Μαρτυρίες/επιβεβαιώσεις πληροφοριών από το κράτος μέλος που δεν χορήγησε την 
άδεια διαμονής

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα επιβεβαιώσει ότι δεν χορήγησε τη 
θεώρηση ή την άδεια διαμονής, αυτή η πληροφορία αποτελεί έμμεση απόδειξη. Ανάλογα με το περιεχόμενο 
των πληροφοριών, μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις της ευθύνης άλλου κράτους μέλους.

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται από διεθνείς οργανισμούς 
προς υποστήριξη των αιτημάτων αναδοχής ή ανάληψης που υποβάλλουν. Μαρτυρίες ή επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από διεθνή οργανισμό μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω το αίτημα. Το κράτος μέλος προς 
το οποίο απευθύνεται το αίτημα λαμβάνει υπόψη αυτά τα έγγραφα και διεξάγει τη σχετική επαλήθευση/
έρευνα.

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από μέλη της οικογένειας, συνταξιδιώτες

Οι συνεκτικές, επαληθεύσιμες και επαρκώς αναλυτικές δηλώσεις σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησε 
ο αιτών μπορούν επίσης να υποστηρίξουν τα αιτήματα, καθώς και τις δηλώσεις του αιτούντος.
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Αποδεικτικά μέσα σε περίπτωση εισόδου χωρίς υποχρέωση θεώρησης 
(άρθρο 14) και σε περίπτωση παράτυπης εισόδου (άρθρο 13 παράγραφος 1)

Παράνομη είσοδος στο έδαφος από εξωτερικά 
σύνορα (άρθρο 13 παράγραφος 1)

Σφραγίδα εισόδου ή ανάλογη ένδειξη 
σε ταξιδιωτικό έγγραφο

Σφραγίδα εξόδου από κράτος όμορο 
κράτους μέλους, λαμβανομένων υπόψη του 
δρομολογίου του αιτούντος καθώς και της 

ημερομηνίας διέλευσης των συνόρων

Τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου 
μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα 

η είσοδος από εξωτερικά σύνορα

Δακτυλικά αποτυπώματα, σε περιπτώσεις 
στις οποίες οι αρχές αποφάσισαν να 

λάβουν δακτυλικά αποτυπώματα κατά τη 
διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα

Θετικό αποτέλεσμα από τη Eurοdac 
μετά από αντιπαραβολή των δακτυλικών 

αποτυπωμάτων του αιτούντος με δακτυλικά 
αποτυπώματα που ελήφθησαν δυνάμει 

του άρθρου 14 του κανονισμού Eurodac ΙΙ 
(σύμπτωση κατηγορίας 2 στην Eurodac)

Σφραγίδα εισόδου επί πλαστού 
ή παραποιημένου διαβατηρίου

Νόμιμη είσοδος στο έδαφος από 
εξωτερικά σύνορα (άρθρο 14)

Σφραγίδα εισόδου ή ανάλογη ένδειξη 
σε ταξιδιωτικό έγγραφο

Σφραγίδα εξόδου από κράτος όμορο 
κράτους μέλους, λαμβανομένων υπόψη του 
δρομολογίου του αιτούντος καθώς και της 

ημερομηνίας διέλευσης των συνόρων

Τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου 
μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα 

η είσοδος από εξωτερικά σύνορα

Δακτυλικά αποτυπώματα, σε περιπτώσεις 
στις οποίες οι αρχές αποφάσισαν να 

λάβουν δακτυλικά αποτυπώματα κατά τη 
διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα

Σφραγίδα εισόδου επί διαβατηρίου

Η σφραγίδα εισόδου ή ανάλογη ένδειξη σε ταξιδιωτικό έγγραφο αποτελεί αποδεικτικό μέσο νόμιμης 
ή παράνομης εισόδου. Εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο παραποιήθηκε ή πλαστογραφήθηκε, και περιέχει σφραγίδα 
εισόδου, τεκμηριώνει την παράνομη είσοδο.

Σφραγίδα εξόδου

Εάν υπάρχει σφραγίδα εξόδου σε ταξιδιωτικό έγγραφο, αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο σε περισσότερες 
από μία περιπτώσεις. Κατά την εξέταση των κριτηρίων που σχετίζονται με την είσοδο ή παραμονή σε άλλο 
κράτος μέλος, ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να ελέγχει αν υπάρχουν σφραγίδες εξόδου στο ταξιδιωτικό 
έγγραφο. Εάν η σφραγίδα τέθηκε από όμορη χώρα κράτους μέλους, ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει 
να εξετάσει την ημερομηνία διέλευσης των συνόρων, και ταυτόχρονα να λάβει υπόψη τη διαδρομή την 
οποία ακολούθησε ο αιτών. Εάν η είσοδος από εξωτερικό σύνορο πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία 
της σφραγίδας εξόδου σε ταξιδιωτικό έγγραφο και η είσοδος δεν εγκρίθηκε, η σφραγίδα εξόδου αποτελεί 
απόδειξη παράτυπης εισόδου.
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Τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα η είσοδος από 
εξωτερικά σύνορα

Εάν προσκομιστούν κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης ή σε άλλο στάδιο της διαδικασίας ασύλου, 
τα εισιτήρια (αεροπλάνου, τρένου, λεωφορείου κ.λπ.) που αποδεικνύουν με βεβαιότητα την είσοδο από 
εξωτερικό σύνορο, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον χειριστή της 
υπόθεσης κατά την αξιολόγηση της ευθύνης.

Θετικό αποτέλεσμα από την Eurοdac

Το αποτέλεσμα σύμπτωσης στην Eurodac συνιστά αναμφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με 
την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού Δουβλίνο III. Όταν ο χειριστής μιας υπόθεσης λαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με σύμπτωση που προέκυψε από αντιπαραβολή δεδομένων στη βάση δεδομένων 
Eurodac, είναι σαφές ότι το πρόσωπο είχε ενδεχομένως σχετική επαφή με αρχή άλλου κράτους μέλους στο 
παρελθόν. Όταν από την Eurοdac προκύπτει θετικό αποτέλεσμα με την κατηγορία 2 «παράτυπη διέλευση 
εξωτερικών συνόρων» ή «παράνομη είσοδος» από κράτος μέλος στα εξωτερικά σύνορα, αυτό συνιστά 
απόδειξη ότι το πρόσωπο βρισκόταν εκτός του εδάφους του κράτους μέλους στο οποίο εισήλθε παράνομα. 
Η ημερομηνία λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων, η οποία είναι διαθέσιμη στα δεδομένα της Eurodac, 
δείχνει τη στιγμή της εισόδου στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν 
επίσης να λειτουργήσουν ως αποδεικτικό μέσο για να υποστηριχθεί ότι ο αιτών είχε εγκαταλείψει το έδαφος 
των κρατών μελών.

Δακτυλικά αποτυπώματα

Ανάλογα με τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθησαν, τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορεί να αποτελέσουν 
αποδεικτικό στοιχείο ή έμμεση απόδειξη. Εάν ληφθούν σε σχέση με τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, 
ή σε σχέση με αίτηση διεθνούς προστασίας, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία. Τα δακτυλικά αποτυπώματα 
που επισυνάπτονται στο αίτημα βοηθούν το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα να 
πραγματοποιήσει αναζήτηση στην εθνική βάση δεδομένων, προκειμένου να ταυτοποιήσει το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο.

Αποδεικτικά μέσα σε περίπτωση διαμονής άνω των πέντε μηνών – άρθρο 13 
παράγραφος 2

Διαμονή άνω των πέντε μηνών στο έδαφος 
κράτους μέλους (άρθρο 13 παράγραφος 2)

Άδεια διαμονής που χορηγήθηκε κατά 
την εξέταση αίτησης τίτλου διαμονής

Κλήσεις για εγκατάλειψη του εδάφους 
ή διαταγή απομάκρυνσης που έχουν 

εκδοθεί ανά διαστήματα 5 μηνών 
ή περισσότερο και δεν έχουν εκτελεστεί

Αποσπάσματα μητρώων νοσοκομείων, 
φυλακών ή κέντρων κράτησης

Άδειες διαμονής

Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενώ εξετάζεται η αίτησή του για τίτλο 
διαμονής αποδεικνύουν ότι το πρόσωπο διέμεινε σε κράτος μέλος για ορισμένη χρονική περίοδο. Εάν 
η διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν τουλάχιστον πέντε μήνες, το έγγραφο θα πρέπει να επισυναφθεί στο 
αίτημα αναδοχής που αποστέλλεται στο κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την εν λόγω άδεια διαμονής.
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Κλήσεις για εγκατάλειψη του εδάφους ή διαταγή απομάκρυνσης που έχουν εκδοθεί ανά 
διαστήματα 5 μηνών ή περισσότερο και δεν έχουν εκτελεστεί

Διαταγή απομάκρυνσης χωρίς ίχνος εγκατάλειψης του εδάφους των κρατών μελών ή περισσότερες από μία 
διαταγές απομάκρυνσης ή κλήσεις για εγκατάλειψη του εδάφους της χώρας μπορούν να αποτελούν ένδειξη 
ότι το πρόσωπο δεν εγκατέλειψε το έδαφος και έχει διαμείνει σε συγκεκριμένο κράτος μέλος για διάστημα 
τριών μηνών. Η περίοδος παραμονής θα πρέπει να ελέγχεται.

Αποσπάσματα μητρώων νοσοκομείων, φυλακών ή κέντρων κράτησης

Εάν ο αιτών μπορεί να προσκομίσει ένα ή περισσότερα από αυτά τα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν 
συνεχή περίοδο παραμονής τουλάχιστον πέντε μηνών σε κάποιο κράτος μέλος, μπορεί να υποβληθεί αίτημα 
αναδοχής βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 2.
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Έμμεσες αποδείξεις σε περίπτωση εισόδου χωρίς υποχρέωση θεώρησης 
(άρθρο 14), παράτυπης εισόδου (άρθρο 13 παράγραφος 1), παραμονής άνω 
των πέντε μηνών στο έδαφος κράτους μέλους (άρθρο 13 παράγραφος 2)

Νόμιμη είσοδος στο 
έδαφος από εξωτερικά 

σύνορα (άρθρο 14)

Εμπεριστατωμένες και 
επαληθεύσιμες δηλώσεις 

του αιτούντος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από διεθνή 
οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση 
των πληροφοριών από άλλο 
κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από μέλη της 
οικογένειας, συνταξιδιώτες

Δακτυλικά αποτυπώματα, 
εκτός εάν οι αρχές 

αναγκάστηκαν να πάρουν 
τα δακτυλικά αποτυπώματα 

κατά τη διέλευση από 
τα εξωτερικά σύνορα

Εισιτήρια, αποδείξεις 
ξενοδοχείων, δελτία 

εισόδου σε δημόσιους 
ή ιδιωτικούς οργανισμούς 
των κρατών μελών, δελτία 

επίσκεψης σε γιατρούς, 
οδοντιάτρους, πληροφορίες 

που αποδεικνύουν ότι 
ο αιτών χρησιμοποίησε τις 

υπηρεσίες πρακτορείου 
ταξιδίων ή άλλες παρεμφερείς 

έμμεσες αποδείξεις

Παράνομη είσοδος στο 
έδαφος από εξωτερικά σύνορα 

(άρθρο 13 παράγραφος 1)

Εμπεριστατωμένες και 
επαληθεύσιμες δηλώσεις 

του αιτούντος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από διεθνή 
οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση 
των πληροφοριών από άλλο 
κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από μέλη της 
οικογένειας, συνταξιδιώτες

Δακτυλικά αποτυπώματα, 
εκτός εάν οι αρχές 

αναγκάστηκαν να πάρουν 
τα δακτυλικά αποτυπώματα 

κατά τη διέλευση από 
τα εξωτερικά σύνορα

Εισιτήρια, αποδείξεις 
ξενοδοχείων, δελτία 

εισόδου σε δημόσιους 
ή ιδιωτικούς οργανισμούς 
των κρατών μελών, δελτία 

επίσκεψης σε γιατρούς, 
οδοντιάτρους, πληροφορίες 

που αποδεικνύουν ότι 
ο αιτών χρησιμοποίησε τις 

υπηρεσίες πρακτορείου 
ταξιδίων ή άλλες παρεμφερείς 

έμμεσες αποδείξεις

Πληροφορίες που 
δείχνουν ότι το πρόσωπο 
χρησιμοποίησε υπηρεσίες 
γραφείου ταχυμεταφορών

Διαμονή άνω των πέντε μηνών 
στο έδαφος κράτους μέλους 
(άρθρο 13 παράγραφος 2)

Εμπεριστατωμένες και 
επαληθεύσιμες δηλώσεις 

του αιτούντος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση 
των πληροφοριών από 
διεθνή οργανισμό, π.χ. 

την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες, ή από ΜΚΟ

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση 
των πληροφοριών από άλλο 
κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από μέλη της 
οικογένειας, συνταξιδιώτες

Δακτυλικά αποτυπώματα, 
εκτός εάν οι αρχές 

αναγκάστηκαν να πάρουν 
τα δακτυλικά αποτυπώματα 

κατά τη διέλευση από 
τα εξωτερικά σύνορα

Εισιτήρια, αποδείξεις 
ξενοδοχείων, δελτία 

εισόδου σε δημόσιους 
ή ιδιωτικούς οργανισμούς 
των κρατών μελών, δελτία 

επίσκεψης σε γιατρούς, 
οδοντιάτρους, πληροφορίες 

που αποδεικνύουν ότι 
ο αιτών χρησιμοποίησε τις 

υπηρεσίες πρακτορείου 
ταξιδίων ή άλλες παρεμφερείς 

έμμεσες αποδείξεις

Πληροφορίες που 
δείχνουν ότι το πρόσωπο 
χρησιμοποίησε υπηρεσίες 
γραφείου ταχυμεταφορών
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Εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αιτούντες ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να προσκομίσουν αποδεικτικά 
έγγραφα για να αποδείξουν την είσοδο ή τη διαμονή σε άλλο κράτος μέλος. Οι εμπεριστατωμένες και 
επαληθεύσιμες δηλώσεις σχετικά με τις συνθήκες εισόδου ή διαμονής που μπορούν να εξακριβωθούν από 
το άλλο κράτος μέλος με έλεγχο της καταχώρισης μπορούν να λειτουργήσουν ως έμμεσες αποδείξεις. Για 
θέματα που πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με σκοπό τη συλλογή σχετικών 
πληροφοριών όσον αφορά τη διαδρομή που ακολουθήθηκε, βλ. Θέματα προς διερεύνηση κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης: είσοδος, παραμονή και προηγούμενη αίτηση.

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Η είσοδος από τα εξωτερικά σύνορα (είτε χωρίς υποχρέωση θεώρησης είτε παράνομα) μπορεί επίσης να 
τεκμηριωθεί με την επιβεβαίωση των πληροφοριών ή με μαρτυρίες από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ή από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, π.χ. οργανισμό για τη στέγαση των απόρων

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται από διεθνείς οργανισμούς 
ή από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτές οι μαρτυρίες ή η επιβεβαίωση των πληροφοριών μπορούν να 
υποστηρίξουν περαιτέρω το αίτημα. Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα λαμβάνει υπόψη 
αυτά τα έγγραφα και διεξάγει τη σχετική επαλήθευση/έρευνα.

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από μέλη της οικογένειας, συνταξιδιώτες

Οι συνεκτικές, επαληθεύσιμες και επαρκώς αναλυτικές δηλώσεις σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησε 
ο αιτών μπορούν επίσης να υποστηρίξουν τα αιτήματα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν άλλα 
διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό μπορεί να ισχύει ιδίως όταν οι αιτούντες από μια μεγαλύτερη ομάδα 
ταξιδεύουν μαζί και υποβάλλουν τις αιτήσεις τους την ίδια ημέρα.

Δακτυλικά αποτυπώματα

Ανάλογα με τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθησαν, τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορεί να αποτελέσουν 
αποδεικτικό στοιχείο ή έμμεση απόδειξη. Εάν τα δακτυλικά αποτυπώματα ληφθούν σε σχέση με τη διέλευση 
των εξωτερικών συνόρων, ή σε σχέση με αίτηση διεθνούς προστασίας, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία. 
Τα δακτυλικά αποτυπώματα που επισυνάπτονται στο αίτημα βοηθούν το κράτος μέλος προς το οποίο 
απευθύνεται το αίτημα, να πραγματοποιήσει αναζήτηση στην εθνική βάση δεδομένων, προκειμένου να 
ταυτοποιήσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Εισιτήρια, λογαριασμοί ξενοδοχείων, δελτία εισόδου κ.λπ.

Εισιτήρια, λογαριασμοί ξενοδοχείων, δελτία εισόδου σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς των κρατών 
μελών, δελτία επίσκεψης σε γιατρούς, οδοντιάτρους, πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι ο αιτών 
χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες πρακτορείου ταξιδίων ή άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις, καθώς και 
πληροφορίες που δείχνουν ότι το πρόσωπο χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες γραφείου ταχυμεταφορών:

Εάν ο αιτών δηλώσει ότι εισήλθε στη χώρα από τρίτη χώρα, ή ότι έχει διαμείνει σε άλλο κράτος μέλος για 
διάστημα άνω των πέντε μηνών, η παραμονή σε άλλο κράτος μέλος ή η παραμονή εκτός του εδάφους των 
κρατών μελών μπορεί να τεκμηριωθεί με τα προαναφερόμενα έγγραφα, τα οποία αποτελούν έμμεσες 
αποδείξεις. Εάν ο αιτών έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε από τα προαναφερόμενα έγγραφα, αυτά τα 
εισιτήρια, τα δελτία κ.λπ. μπορούν να υποστηρίξουν τις δηλώσεις του όσον αφορά την παραμονή του σε 
άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα και μπορεί να συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη του 
αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης.
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Προηγούμενη αίτηση διεθνούς 
προστασίας [επιστροφή στον κατάλογο σημείων ελέγχου]

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός

Άρθρο 18 παράγραφος 1 
στοιχεία β), γ), δ) και άρθρο 20 
παράγραφος 5

Παράρτημα ΙΙ

Έχει υποβληθεί προηγουμένως αίτηση ασύλου σε άλλο κράτος μέλος

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III ορίζεται ότι «[η] αίτηση [διεθνούς προστασίας] 
εξετάζεται από ένα μόνο κράτος μέλος, το οποίο είναι το οριζόμενο ως υπεύθυνο σύμφωνα με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στο κεφάλαιο III». Στις περιπτώσεις όπου κανένα κράτος μέλος δεν είναι δυνατόν να 
χαρακτηριστεί υπεύθυνο βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ, «υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης είναι το πρώτο 
κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση διεθνούς προστασίας», εκτός αν η μεταφορά είναι αδύνατη 
λόγω συστημικών ελλείψεων στη διαδικασία ασύλου και στις συνθήκες υποδοχής στο εν λόγω κράτος μέλος 
(άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού Δουβλίνο III).

Στις περιπτώσεις όπου ο αιτών έχει υποβάλει προηγουμένως αίτηση ασύλου σε άλλο κράτος μέλος και δεν 
εφαρμόζονται τα κριτήρια που προβλέπονται στο κεφάλαιο III, κινείται διαδικασία εκ νέου ανάληψης.

Αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο III

Στη συνέχεια, ο χειριστής της υπόθεσης πρέπει να εξετάσει αν το άλλο κράτος μέλος εξακολουθεί να έχει 
την υποχρέωση εκ νέου ανάληψης του ενδιαφερόμενου προσώπου αξιολογώντας τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία και να διασφαλίσει ότι δεν έχει παύσει η ευθύνη του κράτους μέλους. Ο χειριστής της υπόθεσης 
πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα κριτήρια εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού Δουβλίνο III.

Στις περιπτώσεις όπου έχει υποβληθεί προηγουμένως αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος 
μέλος, είναι επίσης απαραίτητο να ελέγξει αν το πρόσωπο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
Δουβλίνο III. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα για το Προσωπικό πεδίο εφαρμογής, ο κανονισμός Δουβλίνο III 
δεν εφαρμόζεται εάν στο πρόσωπο έχει ήδη χορηγηθεί διεθνής προστασία από άλλο κράτος μέλος.

Κανονισμός Eurodac II

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού Eurodac II προβλέπεται η υποχρέωση σήμανσης των δεδομένων 
στο κεντρικό σύστημα όταν χορηγείται διεθνής προστασία σε αιτούντα.

«Για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το κράτος μέλος προέλευσης που έχει 
χορηγήσει διεθνή προστασία σε αιτούντα διεθνή προστασία του οποίου τα δεδομένα καταχωρίσθηκαν 
προηγουμένως στο κεντρικό σύστημα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 επιθέτει σήμανση στα οικεία 
δεδομένα σύμφωνα με τις καθοριζόμενες από τον οργανισμό απαιτήσεις που διέπουν την ηλεκτρονική 
επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα. Η εν λόγω σήμανση αποθηκεύεται στο κεντρικό σύστημα σύμφωνα με 
το άρθρο 12 με σκοπό τη διαβίβαση βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 5. Το κεντρικό σύστημα ενημερώνει 
όλα τα κράτη μέλη προέλευσης σχετικά με την απαλοιφή δεδομένων από άλλο κράτος μέλος προέλευσης 
τα οποία οδήγησαν σε σύμπτωση με δεδομένα που διαβιβάστηκαν από αυτό σε σχέση με πρόσωπα που 
εμπίπτουν στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 14 παράγραφος 1. Τα εν λόγω κράτη μέλη προέλευσης 
επιθέτουν σήμανση επίσης στα αντίστοιχα σύνολα δεδομένων».

Άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού Eurodac II
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Σε περίπτωση που από την αναζήτηση στην Eurodac προκύψει σύμπτωση που φέρει σχετική σήμανση, το 
κράτος μέλος που διεξάγει την αναζήτηση θα δει ότι το πρόσωπο είναι ήδη δικαιούχος διεθνούς προστασίας. 
Επομένως, η διαδικασία του Δουβλίνου δεν εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σε περίπτωση που η σύμπτωση στην Eurodac δεν έχει σήμανση, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι στο πρόσωπο 
έχει ενδεχομένως χορηγηθεί διεθνής προστασία, μπορεί να αποσταλεί αίτημα παροχής πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού Δουβλίνο III για την επαλήθευση του καθεστώτος του προσώπου.

Υποχρέωση εκ νέου ανάληψης αιτούντος για την εξέταση της αίτησης 
διεθνούς προστασίας

Κανονισμός Δουβλίνο III

Άρθρο 18 παράγραφος 1 
στοιχεία β) έως δ)

Στο άρθρο 18 του κανονισμού Δουβλίνο III καθορίζονται οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου κράτους μέλους. Το 
κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε προηγουμένως αίτηση διεθνούς προστασίας έχει την υποχρέωση να 
αναλάβει εκ νέου τον αιτούντα εάν:

• Η αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου τελεί υπό εξέταση και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει 
υποβάλει αίτηση σε άλλο κράτος μέλος ή βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους χωρίς τίτλο 
διαμονής. [Άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β)]

• Ο αιτών έχει ανακαλέσει την αίτηση στο άλλο κράτος μέλος και έχει υποβάλει νέα αίτηση σε άλλο 
κράτος μέλος ή διαμένει στο έδαφος του άλλου κράτους μέλους χωρίς τίτλο διαμονής. [Άρθρο 18 
παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

• Η αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου απορρίφθηκε και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει 
υποβάλει νέα αίτηση σε άλλο κράτος μέλος ή διαμένει στο έδαφος του κράτους μέλους χωρίς τίτλο 
διαμονής. [Άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

Στο άρθρο 18 παράγραφος 2 διευκρινίζεται ότι το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο βάσει του άρθρου 18 
παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) εξετάζει την αίτηση ασύλου ή ολοκληρώνει την εξέτασή της. Το κράτος μέλος 
που είναι υπεύθυνο βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) θα πρέπει να δώσει στον αιτούντα 
τη δυνατότητα ή να ζητήσει τη συνέχιση της εξέτασης της αίτησης ασύλου του ή να υποβάλει νέα αίτηση 
στο υπεύθυνο κράτος μέλος. Επιπλέον, «[σ]τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 1 στοιχείο δ), όταν η αίτηση απορρίπτεται πρωτοδίκως μόνο, το υπεύθυνο κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει ή είχε δυνατότητα πραγματικής προσφυγής, σύμφωνα με το 
άρθρο 46 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ».

Υποχρέωση εκ νέου ανάληψης του αιτούντος για τη διεξαγωγή 
της διαδικασίας του Δουβλίνου

Κανονισμός Δουβλίνο III

Άρθρο 20 παράγραφος 5

Γενικά, ο στόχος της διαδικασίας εκ νέου ανάληψης είναι ο προσδιορισμός του υπεύθυνου κράτους μέλους 
και η μεταφορά του αιτούντος στο εν λόγω κράτος μέλος για την εξέταση της αίτησης ασύλου. Ωστόσο, 
η διαδικασία εκ νέου ανάληψης εφαρμόζεται επίσης σε περιπτώσεις όπου ο αιτών «ευρίσκεται σε άλλο κράτος 
μέλος χωρίς τίτλο διαμονής ή έχει υποβάλει εκεί αίτηση διεθνούς προστασίας αφού ανακάλεσε την πρώτη 
αίτησή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους» (άρθρο 20 
παράγραφος 5). Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, ο αιτών θα πρέπει να αναλαμβάνεται εκ νέου από το κράτος 
μέλος στο οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά και ανακάλεσε την αίτηση, προκειμένου το εν λόγω κράτος μέλος 
να ολοκληρώσει τη διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους.
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Αποδεικτικά μέσα στην περίπτωση διαδικασίας εκ νέου ανάληψης:

Η διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους βρίσκεται σε εξέλιξη στο κράτος μέλος στο 
οποίο υποβλήθηκε η αίτηση (άρθρο 20 παράγραφος 5) και η αίτηση τελεί υπό εξέταση ή έχει υποβληθεί 
προηγουμένως [άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ)]

Η αίτηση διεθνούς προστασίας τελεί υπό 
εξέταση ή έχει υποβληθεί προηγουμένως 

[άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ)]

Θετικό αποτέλεσμα από την Eurοdac

Έντυπο συμπληρούμενο από τον αιτούντα

Πρακτικό καταρτιζόμενο από τις αρχές

Δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν 
κατά την υποβολή της αίτησης

Αποσπάσματα μητρώων και αντίστοιχων αρχείων

Γραπτή έκθεση των αρχών που 
πιστοποιεί την υποβολή αίτησης

Η διαδικασία προσδιορισμού του κράτους μέλους 
βρίσκεται σε εξέλιξη άρθρο 20 παράγραφος 5

Θετικό αποτέλεσμα από την Eurοdac

Έντυπο συμπληρούμενο από τον αιτούντα

Πρακτικό καταρτιζόμενο από τις αρχές

Δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν 
κατά την υποβολή της αίτησης

Αποσπάσματα μητρώων και αντίστοιχων αρχείων

Γραπτή έκθεση των αρχών που 
πιστοποιεί την υποβολή αίτησης

Θετικό αποτέλεσμα από την Eurοdac

Το αποτέλεσμα σύμπτωσης στην Eurodac συνιστά αναμφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με 
την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού Δουβλίνο III. Όταν ο χειριστής μιας υπόθεσης λαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με σύμπτωση που προέκυψε από αντιπαραβολή δεδομένων στη βάση δεδομένων 
Eurodac, είναι σαφές ότι το πρόσωπο είχε σχετική επαφή με αρχή άλλου κράτους μέλους στο παρελθόν. Το 
θετικό αποτέλεσμα μπορεί να αποδεικνύει προηγούμενη αίτηση ασύλου (κατηγορία 1) σε άλλο κράτος μέλος. 
Ο χειριστής της υπόθεσης πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία του αποτελέσματος της αναζήτησης στην 
Eurodac. Εάν υπάρχει σύμπτωση που υποδεικνύει προηγούμενη αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος 
μέλος, το αποτέλεσμα της αναζήτησης στην Eurodac πρέπει να επισυναφθεί στο αίτημα εκ νέου ανάληψης 
[άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ) ή άρθρο 20 παράγραφος 5].

Έντυπο που υποβάλλεται από τον αιτούντα (έντυπο αίτησης)

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο αιτών μπορεί να υποβάλει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης που 
έχει υποβληθεί σε άλλο κράτος μέλος. Το εν λόγω αντίγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό 
στοιχείο για το ότι το πρόσωπο έχει υποβάλει προηγουμένως αίτηση διεθνούς προστασίας, και ο χειριστής της 
υπόθεσης θα αποστείλει αίτημα εκ νέου ανάληψης.

Πρακτικό καταρτιζόμενο από τις αρχές

Στις περιπτώσεις που έχει καταρτιστεί πρακτικό από τις αρχές άλλου κράτους μέλους, όπως έντυπο 
καταχώρισης, απόφαση κ.λπ., ο χειριστής της υπόθεσης έχει αποδεικτικά στοιχεία για την υποβολή 
προηγούμενης αίτησης διεθνούς προστασίας.

Δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν κατά την υποβολή της αίτησης

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμπτωση στην Eurodac, αλλά ο χειριστής της υπόθεσης έχει λόγους να 
πιστεύει ότι το πρόσωπο έχει υποβάλει προηγουμένως αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος μέλος, 
στο αίτημα εκ νέου ανάληψης μπορούν να επισυναφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν στο 
πλαίσιο της αίτησης. Εάν η κατάσταση είναι ασαφής, μπορεί να αποσταλεί αίτημα παροχής πληροφοριών 
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βάσει του άρθρου 34 του κανονισμού Δουβλίνο III πριν από το εν λόγω αίτημα. Όταν οι αρχές του κράτους 
μέλους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα έχουν στη διάθεσή τους τα δακτυλικά αποτυπώματα του προσώπου, 
είναι σε θέση να διεξαγάγουν τους απαραίτητους ελέγχους και, ανάλογα με τα αποτελέσματα, να εφαρμόσουν 
τις διατάξεις του κανονισμού Δουβλίνο III.

Απόσπασμα του μητρώου αλλοδαπών ή αντίστοιχων μητρώων

Επίσημα έγγραφα που αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες αιτήσεις μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία για το ότι το πρόσωπο έχει είτε υπό εξέλιξη είτε ολοκληρωμένη 
διαδικασία ασύλου σε άλλο κράτος μέλος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αποσταλεί αίτημα εκ νέου 
ανάληψης επί της βάσης αυτής.

Γραπτή έκθεση των αρχών που πιστοποιεί την υποβολή αίτησης

Σε περιπτώσεις που ο χειριστής υπόθεσης έχει αμφιβολίες σχετικά με το αν ο αιτών έχει υποβάλει 
προηγουμένως αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος μέλος, με βάση τις δηλώσεις του αιτούντος κατά 
τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, μπορεί να αποσταλεί αίτημα βάσει του άρθρου 34, για να ζητηθούν 
πληροφορίες όσον αφορά το πρόσωπο: αν έχει υποβάλει αίτηση προστασίας, αν έχει εκδοθεί οριστική 
απόφαση σχετικά με την αίτηση κ.λπ. Η επιβεβαίωση ύπαρξης προηγούμενης αίτησης ασύλου από τις αρχές 
στις οποίες απευθύνεται το αίτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο βάσει του οποίου θα 
πρέπει να αποσταλεί αίτημα εκ νέου ανάληψης.

Έμμεσες αποδείξεις σε περίπτωση διαδικασίας εκ νέου ανάληψης

Η διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους βρίσκεται σε εξέλιξη στο κράτος μέλος στο 
οποίο υποβλήθηκε η αίτηση (άρθρο 20 παράγραφος 5) και η αίτηση τελεί υπό εξέταση ή έχει υποβληθεί 
προηγουμένως [άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ)].

Η αίτηση τελεί υπό εξέταση ή έχει 
υποβληθεί προηγουμένως [άρθρο 18 

παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ)]

Επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από 
διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος

Διαδικασία προσδιορισμού του 
υπεύθυνου κράτους μέλους διεξαγόμενη 

στο κράτος μέλος όπου υπεβλήθη 
η αίτηση (άρθρο 20 παράγραφος 5)

Επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από 
διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών 
από μέλη της οικογένειας, συνταξιδιώτες

Εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα

Κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης ο αιτών μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 
προηγούμενη αίτηση ασύλου που έχει υποβάλει. Για θέματα που πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά κατά 
τη διάρκεια της συνέντευξης με σκοπό τη συλλογή σχετικών πληροφοριών όσον αφορά τη διαδρομή που 
ακολουθήθηκε, προηγούμενη διαδικασία ασύλου κ.λπ., βλ. Θέματα προς διερεύνηση κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης: είσοδος, παραμονή και προηγούμενη αίτηση.
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Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται από διεθνείς οργανισμούς. 
Μαρτυρίες ή επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω 
το αίτημα. Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτά τα 
έγγραφα και να διεξάγει τη σχετική επαλήθευση/έρευνα.

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από μέλη της οικογένειας, συνταξιδιώτες

Οι συνεκτικές, επαληθεύσιμες και επαρκώς αναλυτικές δηλώσεις σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησε 
ο αιτών μπορούν επίσης να υποστηρίξουν τα αιτήματα, καθώς και τις δηλώσεις του αιτούντος.
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Παύση ευθυνών – έξοδος από το έδαφος 
και απομάκρυνση [επιστροφή στον κατάλογο σημείων ελέγχου]

Κανονισμός Δουβλίνο III

Άρθρο 2 στοιχείο ιβ), 
άρθρο 19 παράγραφοι 1 έως 3 
και άρθρο 20 παράγραφος 5

Παύση ευθυνών (άρθρο 19 παράγραφοι 1, 2, 3)

Στο άρθρο 19 του κανονισμού Δουβλίνο III ορίζεται ότι η ευθύνη μπορεί να παύσει υπό ορισμένες συνθήκες. 
Είτε το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα είτε ο αιτών δύναται —σύμφωνα με την 
απόφαση του ΔΕΕ της 7ης Ιουνίου 2016 στην υπόθεση George Karim κατά Migrationsverkert (Σουηδία) (5)— να 
επικαλεστούν αυτή τη ρήτρα και να προσκομίσουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ή έμμεσες αποδείξεις. Σε 
αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα καλείται να αποδείξει ότι ισχύουν 
οι προϋποθέσεις παύσης ή ότι η ευθύνη έχει μεταβιβαστεί σε άλλο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος που 
υποβάλλει το αίτημα πρέπει να αξιολογήσει πλήρως τις σχετικές πληροφορίες.

Στο άρθρο 19 παράγραφος 1 ορίζεται ότι εάν κάποιο κράτος χορηγήσει τίτλο διαμονής στον αιτούντα, «οι 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 μεταβιβάζονται στο εν λόγω κράτος μέλος».

Το άρθρο 19 παράγραφος 2, γνωστό και ως «κανόνας των τριών μηνών», προβλέπει ότι:

[...] [ο]ι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 εκλείπουν εάν το υπεύθυνο κράτος 
μέλος μπορεί να αποδείξει, όταν υποβάλλεται σε αυτό αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης 
αιτούντος ή άλλου προσώπου όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή δ), ότι το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών μελών για διάστημα τουλάχιστον τριών 
μηνών, εκτός εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι κάτοχος εν ισχύι τίτλου διαμονής που έχει εκδοθεί 
από το υπεύθυνο κράτος μέλος.

Το άρθρο 19 παράγραφος 3, γνωστό και ως «κανόνας επιστροφής», προβλέπει ότι:

[...] [ο]ι υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) εκλείπουν 
όταν το υπεύθυνο κράτος μέλος δύναται να αποδείξει, όταν υποβάλλεται σε αυτό αίτημα εκ νέου 
ανάληψης αιτούντος ή άλλου προσώπου όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
ή δ), ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών μελών σύμφωνα με απόφαση 
επιστροφής ή με μέτρο απομάκρυνσης που εξέδωσε μετά την ανάκληση ή την απόρριψη της αίτησης.

Στο άρθρο 20 παράγραφος 5 καθορίζονται επίσης οι κανόνες για την παύση των ευθυνών. Όπως διευκρινίζεται 
στο τμήμα που αναφέρεται στην Υποχρέωση εκ νέου ανάληψης του αιτούντος για τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας του Δουβλίνου, σε ειδικές περιπτώσεις, το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να αναλάβει εκ 
νέου τον αιτούντα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους. Σε 
περίπτωση που το κράτος μέλος από το οποίο ζητείται να αναλάβει εκ νέου τον αιτούντα μπορεί να αποδείξει 
την παύση της ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 ή το άρθρο 19 παράγραφος 2, εκλείπει 
η υποχρέωση εκ νέου ανάληψης του αιτούντος.

Το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού περιέχει τον ακόλουθο κατάλογο αποδεικτικών μέσων και 
έμμεσων αποδείξεων όσον αφορά την παύση ευθυνών βάσει του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3 ή του 
άρθρου 20 παράγραφος 5.

(5) Απόφαση ΔΕΕ της 7ης Ιουνίου 2016, George Karim κατά Migrationsverket, C-155/15.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179663&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=8222417
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Αποδεικτικά μέσα για παύση ευθύνης – άρθρο 19 παράγραφος 2, άρθρο 19 
παράγραφος 3 και άρθρο 20 παράγραφος 5

Έξοδος από το έδαφος των 
κρατών μελών (άρθρο 19 

παράγραφος 2)

Σφραγίδα εξόδου

Αποσπάσματα μητρώων 
του τρίτου κράτους 

(απόδειξη διαμονής)

Τίτλος ταξιδίου βάσει 
του οποίου μπορεί να 

αποδειχθεί με βεβαιότητα 
η έξοδος ή η είσοδος από 

εξωτερικά σύνορα

Μαρτυρίες/επιβεβαιώσεις 
από το κράτος μέλος από το 

οποίο ο αιτών εγκατέλειψε το 
έδαφος των κρατών μελών

Σφραγίδα τρίτου κράτους 
όμορου προς κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη του 

δρομολογίου του αιτούντος, 
καθώς και της ημερομηνίας 

διέλευσης των συνόρων

Δακτυλικά αποτυπώματα, σε 
περιπτώσεις στις οποίες οι 

αρχές αποφάσισαν να λάβουν 
δακτυλικά αποτυπώματα 

κατά τη διέλευση από 
τα εξωτερικά σύνορα

Έξοδος από το έδαφος των 
κρατών μελών (άρθρο 20 

παράγραφος 5 και άρθρο 19 
παράγραφος 2)

Σφραγίδα εξόδου

Αποσπάσματα μητρώων 
του τρίτου κράτους 

(απόδειξη διαμονής)

Σφραγίδα τρίτου κράτους 
όμορου προς κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη του 

δρομολογίου του αιτούντος, 
καθώς και της ημερομηνίας 

διέλευσης των συνόρων

Δακτυλικά αποτυπώματα, σε 
περιπτώσεις στις οποίες οι 

αρχές αποφάσισαν να λάβουν 
δακτυλικά αποτυπώματα 

κατά τη διέλευση από 
τα εξωτερικά σύνορα

Έγγραφο των αρχών που 
πιστοποιεί την πραγματική 

απομάκρυνση του αλλοδαπού

Απομάκρυνση από το 
έδαφος των κρατών μελών 
(άρθρο 19 παράγραφος 3)

Έγγραφο των αρχών που 
πιστοποιεί την πραγματική 

απομάκρυνση του αλλοδαπού

Σφραγίδα εξόδου

Επιβεβαίωση των 
πληροφοριών σχετικά 
με την απομάκρυνση 

από τρίτο κράτος

Σφραγίδα εξόδου

Εάν υπάρχει σφραγίδα εξόδου σε ταξιδιωτικό έγγραφο, αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο σε περισσότερες 
από μία περιπτώσεις. Κατά την εξέταση των κριτηρίων που σχετίζονται με την είσοδο ή παραμονή σε άλλο 
κράτος μέλος, ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να ελέγχει αν υπάρχουν σφραγίδες εξόδου στο ταξιδιωτικό 
έγγραφο.

Αποσπάσματα μητρώων τρίτου κράτους

Επίσημα έγγραφα, όπως αποσπάσματα μητρώων τρίτου κράτους και αρχεία που αποκαλύπτουν πληροφορίες 
σχετικά με τη διαμονή σε τρίτο κράτος, ή επίσημα έγγραφα που υποστηρίζουν τις σχετικές δηλώσεις του 
αιτούντος, μπορούν να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της παύσης ευθύνης.
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Τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα η έξοδος ή η 
είσοδος από εξωτερικά σύνορα

Τα εισιτήρια (αεροπλάνου, τρένου, λεωφορείου κ.λπ.) που αποδεικνύουν με βεβαιότητα την έξοδο από κράτος 
μέλος ή τρίτη χώρα, ή την είσοδο από τα εξωτερικά σύνορα, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία και θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τον χειριστή της υπόθεσης κατά την αξιολόγηση της ευθύνης.

Μαρτυρίες/επιβεβαιώσεις από το κράτος μέλος από το οποίο ο αιτών εγκατέλειψε το 
έδαφος των κρατών μελών

Η επιβεβαίωση από το κράτος μέλος από το οποίο ο αιτών εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών μελών 
αποτελεί αποδεικτικό μέσο. Εάν η εν λόγω επιβεβαίωση είναι ήδη διαθέσιμη ή καταστεί διαθέσιμη κατόπιν 
διαβούλευσης με το άλλο κράτος μέλος, μπορεί να αποδείξει την παύση της ευθύνης.

Έγγραφο των αρχών που πιστοποιεί την πραγματική απομάκρυνση του αλλοδαπού

Η επιβεβαίωση από το κράτος μέλος που απομάκρυνε επιτυχώς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αποτελεί 
αποδεικτικό μέσο. Εάν η εν λόγω επιβεβαίωση είναι ήδη διαθέσιμη ή καταστεί διαθέσιμη κατόπιν 
διαβούλευσης με το άλλο κράτος μέλος, το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την παύση 
της ευθύνης.

Επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με την απομάκρυνση από τρίτο κράτος

Η επιβεβαίωση από την τρίτη χώρα προς την οποία απομακρύνθηκε ή στην οποία επιστράφηκε το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο αποτελεί αποδεικτικό μέσο. Εάν η επιβεβαίωση είναι ήδη διαθέσιμη ή καταστεί 
διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Δουβλίνου, το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να 
υποστηρίξει την παύση της ευθύνης.

Σφραγίδα τρίτου κράτους όμορου προς κράτος μέλος, λαμβανομένου υπόψη του 
δρομολογίου του αιτούντος, καθώς και της ημερομηνίας διέλευσης των συνόρων

Εάν υπάρχει σφραγίδα σε ταξιδιωτικό έγγραφο, αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο σε περισσότερες από μία 
περιπτώσεις. Εάν η σφραγίδα τέθηκε από όμορη χώρα κράτους μέλους, ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει 
να εξετάσει την ημερομηνία διέλευσης των συνόρων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβει υπόψη τη διαδρομή 
την οποία ακολούθησε. Εάν η είσοδος από εξωτερικό σύνορο πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία 
της σφραγίδας εξόδου σε ταξιδιωτικό έγγραφο και η είσοδος δεν εγκρίθηκε, η σφραγίδα εξόδου αποτελεί 
απόδειξη παράτυπης εισόδου.

Δακτυλικά αποτυπώματα

Ανάλογα με τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθησαν, τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορεί να αποτελέσουν 
αποδεικτικό στοιχείο ή έμμεση απόδειξη. Εάν τα δακτυλικά αποτυπώματα ληφθούν σε σχέση με τη διέλευση 
των εξωτερικών συνόρων, ή σε σχέση με αίτηση διεθνούς προστασίας, συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία. 
Τα δακτυλικά αποτυπώματα που επισυνάπτονται στο αίτημα βοηθούν το κράτος μέλος προς το οποίο 
απευθύνεται το αίτημα να πραγματοποιήσει αναζήτηση στην εθνική βάση δεδομένων, προκειμένου να 
ταυτοποιήσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
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Έμμεσες αποδείξεις όσον αφορά την παύση ευθύνης – άρθρο 19 
παράγραφος 2, άρθρο 19 παράγραφος 3 και άρθρο 20 παράγραφος 5

Έξοδος από το έδαφος των 
κρατών μελών (άρθρο 19 

παράγραφος 2)

Εμπεριστατωμένες και 
επαληθεύσιμες δηλώσεις 

του αιτούντος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από διεθνή 
οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από μέλη της 
οικογένειας, συνταξιδιώτες

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση 
των πληροφοριών από 

άλλο κράτος μέλος

Σφραγίδα εξόδου όταν 
ο αιτών έχει εγκαταλείψει 

το έδαφος των κρατών 
μελών για διάστημα 

τουλάχιστον τριών μηνών

Δακτυλικά αποτυπώματα, 
εκτός εάν οι αρχές 

αναγκάστηκαν να πάρουν 
τα δακτυλικά αποτυπώματα 

κατά τη διέλευση από 
τα εξωτερικά σύνορα

Εισιτήρια, αποδείξεις 
ξενοδοχείων, δελτία εισόδου 

σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισμούς των κρατών 
μελών, δελτία επίσκεψης 

σε γιατρούς, οδοντιάτρους 
κ.λπ., πληροφορίες που 

αποδεικνύουν ότι ο αιτών 
χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες 

γραφείου ταχυμεταφορών 
ή πρακτορείου ταξιδίων, 

ή άλλες παρεμφερείς 
έμμεσες αποδείξεις.

Έξοδος από το έδαφος των 
κρατών μελών (άρθρο 20 

παράγραφος 5 και άρθρο 19 
παράγραφος 2)

Εμπεριστατωμένες και 
επαληθεύσιμες δηλώσεις 

του αιτούντος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από διεθνή 
οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από μέλη της 
οικογένειας, συνταξιδιώτες

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση 
των πληροφοριών από 

άλλο κράτος μέλος

Σφραγίδα εξόδου όταν 
ο αιτών έχει εγκαταλείψει 

το έδαφος των κρατών 
μελών για διάστημα 

τουλάχιστον τριών μηνών

Δακτυλικά αποτυπώματα, 
εκτός εάν οι αρχές 

αναγκάστηκαν να πάρουν 
τα δακτυλικά αποτυπώματα 

κατά τη διέλευση από 
τα εξωτερικά σύνορα

Εισιτήρια, αποδείξεις 
ξενοδοχείων, δελτία εισόδου 

σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισμούς των κρατών 
μελών, δελτία επίσκεψης 

σε γιατρούς, οδοντιάτρους 
κ.λπ., πληροφορίες που 

αποδεικνύουν ότι ο αιτών 
χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες 

γραφείου ταχυμεταφορών 
ή πρακτορείου ταξιδίων, 

ή άλλες παρεμφερείς 
έμμεσες αποδείξεις.

Απομάκρυνση από το 
έδαφος των κρατών μελών 
(άρθρο 19 παράγραφος 3)

Επαληθεύσιμες δηλώσεις 
του αιτούντος

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από διεθνή 
οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από μέλη της 
οικογένειας, συνταξιδιώτες

Σφραγίδα εξόδου όταν 
ο αιτών έχει εγκαταλείψει 

το έδαφος των κρατών 
μελών για διάστημα 

τουλάχιστον τριών μηνών

Δακτυλικά αποτυπώματα, 
εκτός εάν οι αρχές 

αναγκάστηκαν να πάρουν 
τα δακτυλικά αποτυπώματα 

κατά τη διέλευση από 
τα εξωτερικά σύνορα

Εισιτήρια, αποδείξεις 
ξενοδοχείων, δελτία εισόδου 

σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισμούς των κρατών 
μελών, δελτία επίσκεψης 

σε γιατρούς, οδοντιάτρους 
κ.λπ., πληροφορίες που 

αποδεικνύουν ότι ο αιτών 
χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες 

γραφείου ταχυμεταφορών 
ή πρακτορείου ταξιδίων, 

ή άλλες παρεμφερείς 
έμμεσες αποδείξεις.

Εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα

Οι εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις σχετικά με τις συνθήκες εισόδου ή διαμονής εκτός του 
εδάφους των κρατών μελών που μπορούν να επαληθευτούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έμμεσες 
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αποδείξεις. Κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, ο αιτών μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με την παραμονή του σε τρίτη χώρα, σχετικά με προηγούμενη αίτηση ασύλου κ.λπ. Για θέματα που πρέπει να 
αναλυθούν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με σκοπό τη συλλογή σχετικών πληροφοριών όσον 
αφορά τη διαδρομή που ακολουθήθηκε, προηγούμενη αίτηση ασύλου και πληροφοριών σχετικά με δυνητική 
παύση της ευθύνης, βλ. Θέματα προς διερεύνηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: είσοδος, παραμονή και 
προηγούμενη αίτηση.

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται από διεθνείς οργανισμούς 
προς υποστήριξη των αιτημάτων τους. Μαρτυρίες ή επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό 
μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω το αίτημα. Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα 
λαμβάνει υπόψη αυτά τα έγγραφα και διεξάγει τη σχετική επαλήθευση/έρευνα.

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από μέλη της οικογένειας, συνταξιδιώτες

Οι συνεκτικές, επαληθεύσιμες και επαρκώς αναλυτικές δηλώσεις σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησε 
ο αιτών μπορούν επίσης να υποστηρίξουν τα αιτήματα, καθώς και τις δηλώσεις του αιτούντος.

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος

Εάν άλλο κράτος μέλος (όχι εκείνο το έδαφος του οποίου εγκατέλειψε ο αιτών) μπορεί να παρέχει μαρτυρίες 
ή να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες σχετικά με την έξοδο του προσώπου από το έδαφος των κρατών μελών, 
αυτές οι πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν έμμεσες αποδείξεις.

Σφραγίδα εξόδου

Κατά την εξέταση των κριτηρίων που σχετίζονται με την είσοδο ή παραμονή σε άλλο κράτος μέλος, ο χειριστής 
της υπόθεσης θα πρέπει να ελέγχει αν υπάρχουν σφραγίδες εξόδου στο ταξιδιωτικό έγγραφο. Εάν η σφραγίδα 
τέθηκε από όμορη χώρα κράτους μέλους, ο χειριστής της υπόθεσης θα πρέπει να εξετάσει την ημερομηνία 
διέλευσης των συνόρων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβει υπόψη τη διαδρομή την οποία ακολούθησε 
ο αιτών. Ο χειριστής της υπόθεσης πρέπει επίσης να εξετάσει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο αιτών 
διέμεινε εκτός του εδάφους των κρατών μελών.

Δακτυλικά αποτυπώματα

Ανάλογα με τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθησαν, τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορεί να αποτελέσουν 
αποδεικτικό στοιχείο ή έμμεση απόδειξη. Εάν τα δακτυλικά αποτυπώματα ληφθούν σε σχέση με τη διέλευση 
των εξωτερικών συνόρων, ή σε σχέση με αίτηση διεθνούς προστασίας, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία. 
Τα δακτυλικά αποτυπώματα που επισυνάπτονται στο αίτημα βοηθούν το κράτος μέλος προς το οποίο 
απευθύνεται το αίτημα να πραγματοποιήσει αναζήτηση στην εθνική βάση δεδομένων, προκειμένου να 
ταυτοποιήσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Εισιτήρια, λογαριασμοί ξενοδοχείων, δελτία εισόδου κ.λπ.

Εισιτήρια, λογαριασμοί ξενοδοχείων, δελτία εισόδου σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς των κρατών 
μελών, δελτία επίσκεψης σε γιατρούς, οδοντιάτρους, πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι ο αιτών 
χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες πρακτορείου ταξιδίων ή άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις, καθώς και 
πληροφορίες που δείχνουν ότι το πρόσωπο χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες γραφείου ταχυμεταφορών:

Εάν ο αιτών δηλώσει ότι εισήλθε στη χώρα από τρίτη χώρα, ή ότι έχει διαμείνει σε άλλο κράτος μέλος για 
διάστημα άνω των πέντε μηνών, η παραμονή σε άλλο κράτος μέλος ή η παραμονή εκτός του εδάφους των 
κρατών μελών μπορεί να τεκμηριωθεί με τα προαναφερόμενα έγγραφα, τα οποία αποτελούν έμμεσες 
αποδείξεις. Εάν ο αιτών έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε από τα προαναφερόμενα έγγραφα, αυτά τα 
εισιτήρια, τα δελτία κ.λπ. μπορούν να υποστηρίξουν τις δηλώσεις του αιτούντος όσον αφορά την παραμονή 
του σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα και μπορεί να συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη 
του αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης.
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Άλλα αποδεικτικά στοιχεία

Προκειμένου ο χειριστής της υπόθεσης να αξιολογήσει την υπόθεση, μπορεί να λάβει υπόψη του και άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για να επαληθεύσει τη διάρκεια της παραμονής του προσώπου σε τρίτη χώρα: εισιτήρια, 
λογαριασμούς ξενοδοχείων, δελτία εισόδου σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, δελτία επίσκεψης 
σε γιατρούς και οδοντιάτρους, καθώς και πληροφορίες ότι ο αιτών έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες 
πρακτορείου ταξιδίων ή γραφείου ταχυμεταφορών. Αυτά τα είδη αποδεικτικών στοιχείων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αν αντιστοιχούν στις δηλώσεις του αιτούντος και στις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη 
διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης όσον αφορά τη διαδρομή που ακολούθησε, τον τόπο όπου βρισκόταν 
κ.λπ.
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Ειδικά ζητήματα όσον αφορά τις μεταφορές βάσει 
του κανονισμού του Δουβλίνου [επιστροφή στον κατάλογο σημείων ελέγχου]

Κανονισμός Δουβλίνο III

Άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο 
εδάφιο, άρθρο 17 παράγραφος 1

Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα πρέπει να επαληθεύσει ότι είναι δυνατή η μεταφορά στο κράτος 
μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού Δουβλίνο III, η μεταφορά δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν υφίστανται «βάσιμ[οι] λόγ[οι] που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 
συστημικές ελλείψεις στη διαδικασία ασύλου και στις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων στο εν λόγω 
κράτος μέλος, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, κατά την 
έννοια του άρθρου 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στην απόφασή 
του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 στην υπόθεση C.K. και λοιποί κατά Republika Slovenija (6) (εφεξής C.K. και 
λοιποί), το ΔΕΕ διευκρίνισε ότι η αδυναμία πραγματοποίησης μεταφορών δεν ισχύει μόνο σε περιπτώσεις 
«συστημικών ελλείψεων», αλλά και στην περίπτωση που η ίδια η μεταφορά συνεπάγεται αποδεδειγμένο 
κίνδυνο απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης του προσώπου που θα μεταφερθεί, με την έννοια του 
άρθρου 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επιπλέον, πριν πραγματοποιηθεί η μεταφορά, το κράτος 
μέλος μπορεί πάντα να επικαλεστεί τη ρήτρα διακριτικής ευχέρειας, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν λόγοι να 
μην πραγματοποιηθεί η μεταφορά αιτούντος σε άλλο κράτος μέλος. Για παράδειγμα, οικογενειακοί δεσμοί 
που εντοπίζονται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, προβλήματα υγείας κ.λπ. που δεν συνεπάγονται κίνδυνο 
παραβίασης του άρθρου 4 του Χάρτη. Η εφαρμογή της «ρήτρας κυριαρχίας» σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί 
επίσης να διέπεται από εθνικές κατευθυντήριες γραμμές.

Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων

Όπως δήλωσε το ΔΕΕ στην υπόθεση C.K. και λοιποί, σε περίπτωση που υπάρχει πραγματικός και προβλέψιμος 
κίνδυνος μεταχείρισης που αντιβαίνει στο άρθρο 4 του Χάρτη ή στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, οι αρχές του κράτους 
μέλους δεν θα πρέπει να προβούν στη μεταφορά.

Στην υπόθεση C.K. και λοιποί, το ΔΕΕ έλαβε υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση της υγείας, η οποία συνδέεται 
με το άρθρο 4 του Χάρτη, εάν «ιδιαιτέρως σοβαρή ψυχική ή σωματική πάθηση συνεπάγεται πραγματικό 
και αποδεδειγμένο κίνδυνο σημαντικής και μη αναστρέψιμης επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, 
η μεταφορά αυτή συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση» (παράγραφος 74).

Τα αντίστοιχα αποδεικτικά πρότυπα και οι δυνητικές επιπτώσεις της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως από το ΔΕΕ. Στην απόφασή του στην υπόθεση C.K. και λοιποί, το ΔΕΕ 
διευκρίνισε ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν δύναται να μεταβάλει τον απόλυτο χαρακτήρα της προστασίας 
που παρέχεται από το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ ή το άρθρο 4 του Χάρτη. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο 
το ΔΕΕ όσο και το ΕΔΔΑ θέτουν αρκετά ψηλά τον πήχη κατά την εκτίμηση συγκεκριμένα του ποιες είναι 
«συστημικές ελλείψεις» ή ποιος είναι «πραγματικός και προβλέψιμος κίνδυνος» μεταχείρισης, σε αντίθεση 
με το άρθρο 4 του Χάρτη και το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Από την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση N.S., προκύπτει 
ότι δεν θα πρέπει να υπονομεύεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη μέσω συστηματικής εξέτασης σε κάθε διαδικασία 
του Δουβλίνου τού κατά πόσον το υπεύθυνο κράτος μέλος εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει 
του ΚΕΣΑ. Επίσης, από τη νομολογία του ΕΔΔΑ προκύπτει ότι, προκειμένου να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος 
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, θα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί πολύ σοβαρές καταστάσεις στο 
υπεύθυνο κράτος μέλος [βλ. συγκεκριμένα ΕΔΔΑ, απόφαση της 21ης Ιανουαρίου 2011, M.S.S. κατά Βελγίου και 
Ελλάδας (7), παράγραφοι 252, 263 και 249].

(6) Απόφαση ΔΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2017, C.K. και λοιποί κατά Republika Slovenija, C-578/16 PPU.
(7) Απόφαση ΕΔΔΑ της 21ης Ιανουαρίου 2011, M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας, προσφυγή αριθ. 30696/09, σκέψεις 252, 263 και 249.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5249093
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22GRE%22],%22appno%22:[%2230696/09%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-163290%22]}
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Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ακόλουθες αποφάσεις: η κοινή απόφαση του ΔΕΕ της 21ης 
Δεκεμβρίου 2011 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις N.S. και λοιποί και M.E. και λοιποί (8), η απόφαση του ΔΕΕ 
της 19ης Μαρτίου 2019, Abubacarr Jawo κατά Bundesrepublik Deutschland (9), η απόφαση του ΕΔΔΑ της 21ης 
Ιανουαρίου 2011, M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (10), η απόφαση του ΕΔΔΑ της 4ης Νοεμβρίου 2014, Tarakhel 
κατά Ελβετίας (11).

Κατά συνέπεια, ενδέχεται να υφίσταται παραβίαση του άρθρου 4 του Χάρτη (ή του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ 
αντίστοιχα), ιδιαίτερα εάν δεν υπάρχει πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου στο υπεύθυνο κράτος μέλος ή εάν 
οι (μεμονωμένες) συνθήκες υποδοχής ισοδυναμούν με σχετική παραβίαση, συμπεριλαμβανομένου του 
κινδύνου αυθαίρετης κράτησης κατά την άφιξη, ή εάν ο αιτών θα διατρέξει σοβαρό κίνδυνο απάνθρωπης 
ή εξευτελιστικής μεταχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 του Χάρτη.

Ειδικά σε περιπτώσεις που αφορούν οικογένειες ή ευάλωτα πρόσωπα, ενδεχομένως να είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστούν ειδικές ατομικές διαβεβαιώσεις από τις αρχές του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται 
το αίτημα, εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η μεταφορά στο εν λόγω κράτος μέλος χωρίς τις σχετικές διαβεβαιώσεις 
μπορεί να συνεπάγεται κίνδυνο παραβίασης του άρθρου 4 του Χάρτη. Ο χειριστής της υπόθεσης ενδεχομένως 
να πρέπει να αξιολογήσει μεμονωμένα τη νομική και πραγματική κατάσταση στο κράτος μέλος στο οποίο 
θα μεταφερθεί ο αιτών. Σε μια τέτοια κατάσταση, η απουσία και μόνο των σχετικών διαβεβαιώσεων μπορεί 
να καταστήσει παράνομη την απόφαση μεταφοράς βάσει του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και ο αιτών μπορεί 
να επικαλεστεί την απουσία των διαβεβαιώσεων αυτών κατά την προσφυγή. Κατά την ατομική αξιολόγηση, 
αυτές οι διαβεβαιώσεις πρέπει να διαχωρίζονται από τις λεπτομέρειες της μεταφοράς και από την αντίστοιχη 
υποχρέωση ανταλλαγής δεδομένων πριν από τη μεταφορά, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του κανονισμού 
Δουβλίνο III, καθώς και από άλλες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά τη διαδικασία μεταφοράς.

(8) Απόφαση ΔΕΕ της 21ης Δεκεμβρίου 2011, N.S. κατά Secretary of State for the Home Department και M.E. και λοιποί κατά Refugee 
Applications Commissioner και Minister for Justice, Equality and Law Reform, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-411/10 και C-493/10.

(9) Απόφαση ΔΕΕ της 19ης Μαρτίου 2019, Abubacarr Jawo κατά Bundesrepublik Deutschland, υπόθεση C-163/17.
(10) Απόφαση ΕΔΔΑ της 21ης Ιανουαρίου 2011, M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας, προσφυγή αριθ. 30696/09.
(11) Απόφαση ΕΔΔΑ της 4ης Νοεμβρίου 2014, Tarakhel κατά Ελβετίας, προσφυγή αριθ. 29217/12.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5244299
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5244299
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5244949
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22GRE%22],%22appno%22:[%2230696/09%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-163290%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2229217/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-148070%22]}
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Παράρτημα Ι – Θέματα προς διερεύνηση κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης: οικογενειακοί δεσμοί

Ζητήματα προς διερεύνηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης όσον αφορά την ενότητα της οικογένειας

Τα σημεία που παρατίθενται εδώ δεν υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο ο χειριστής της υπόθεσης 
θα πρέπει να θέτει ή να διατυπώνει τις ερωτήσεις, αλλά αποτελούν μια υπενθύμιση των ζητημάτων που 
ενδέχεται να πρέπει να διερευνηθούν, ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις της αίτησης, προκειμένου 
να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ευθύνης.

Διερεύνηση και απόδειξη ύπαρξης οικογενειακών δεσμών

 □ Η παρουσία μέλους/-ών της οικογένειας ή συγγενούς/-ών σε άλλο/-α κράτος/-η μέλος/-η.

 □ Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών της οικογένειας ή των συγγενών.

 □ Άλλα δεδομένα των μελών της οικογένειας ή των συγγενών όσον αφορά τον τρέχοντα τόπο διαμονής 
τους (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας).

 □ Συγγένεια του αιτούντος με τα μέλη της οικογένειας ή τους συγγενείς.

 □ Όταν στην υπόθεση εμπλέκεται σύζυγος, στοιχεία για τον τρόπο δημιουργίας αυτής της σχέσης (πότε, 
πού, πώς).

 □ Σε περίπτωση συγγενών, θα πρέπει να διερευνάται η εξάρτηση (βλ. κατωτέρω).

 □ Το καθεστώς των μελών της οικογένειας ή των συγγενών στο άλλο κράτος μέλος.

 □ Οι συνθήκες υπό τις οποίες χωρίστηκαν.

 □ Πληροφορίες σχετικά με την επαφή μεταξύ του αιτούντος και των άλλων μελών, ιδιαίτερα από τη στιγμή 
του χωρισμού τους.

 □ Δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τον οικογενειακό δεσμό.

 □ Γραπτή συναίνεση των ενδιαφερόμενων προσώπων.

Εξάρτηση

Τα ζητήματα που αναφέρονται ανωτέρω σχετικά με τους οικογενειακούς δεσμούς θα πρέπει να 
διερευνώνται σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο. Πρέπει επίσης να εξετάζεται αν υπάρχει 
κάποιου είδους εξάρτηση μεταξύ του αιτούντος και συγγενούς/-ών που διαμένει/-ουν σε άλλο κράτος 
μέλος.

Σε περίπτωση που υπάρχει εξάρτηση, να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 □ Ποιο ακριβώς είναι το/τα εξαρτώμενο/-α πρόσωπο/-α.

 □ Η αιτία της εξάρτησης.

 □ Το είδος της εξάρτησης.

 □ Ο τρόπος με τον οποίο εξαρτάται/-ώνται το/τα πρόσωπο/-α.

 □ Ποιος φρόντιζε τον αιτούντα ή το εξαρτώμενο πρόσωπο στη χώρα καταγωγής ή στον πρώην συνήθη 
τόπο διαμονής.

 □ Ποιος φρόντιζε τον αιτούντα ή το εξαρτώμενο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και στη χώρα 
ασύλου.

 □ Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει το/τα εξαρτώμενο/-α πρόσωπο/-α στην καθημερινή του/τους ζωή. Αν 
ο αιτών είναι σε θέση να αναλάβει τη φροντίδα του συγγενούς και με ποιον τρόπο.

 □ Σε περίπτωση που ο αιτών είναι το εξαρτώμενο πρόσωπο, αν το άλλο πρόσωπο είναι σε θέση να 
αναλάβει τη φροντίδα του αιτούντος και με ποιον τρόπο.

 □ Δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με την κατάσταση εξάρτησης, π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις, έγγραφα, 
εκθέσεις όσον αφορά την ψυχολογική κατάσταση ή εκθέσεις κοινωνικών λειτουργών.

 □ Γραπτή συναίνεση των ενδιαφερόμενων προσώπων.
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Ασυνόδευτο παιδί

 □ Δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τους οικογενειακούς δεσμούς.

 □ Δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με την ηλικία του αιτούντος, ιδιαίτερα αν ο αιτών είναι κοντά στην 
ηλικία των 18 ετών (π.χ. δελτίο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης).

 □ Πληροφορίες σχετικά με τη φύση της σχέσης μεταξύ του ανηλίκου και του συγγενή ενώ βρίσκονταν στη 
χώρα καταγωγής (εάν πρόκειται για θεία, θείο, γιαγιά, παππού).

 □ Ικανότητα του συγγενούς να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού.

 □ Ευζωία και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.

 □ Ζητήματα ασφάλειας και προστασίας, ιδίως εάν υπάρχει ενδεχόμενο το παιδί να είναι ή δυνητικά να 
πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων.

 □ Απόψεις του παιδιού, λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας και της ωριμότητάς του, καθώς και του 
πολιτισμικού του υποβάθρου.

Ρήτρες διακριτικής ευχέρειας: ρήτρα κυριαρχίας

 □ Αντιρρήσεις από τον αιτούντα ως προς τη μεταφορά του σε χώρα που είναι δυνητικά το υπεύθυνο 
κράτος μέλος. Οι αντιρρήσεις μπορεί να συνδέονται με προσωπικούς λόγους (οικογενειακοί λόγοι, λόγοι 
υγείας) και/ή τη γενική κατάσταση στο υπεύθυνο κράτος μέλος.

 □ Παρουσία στο κράτος μέλος μελών της οικογένειας που (δεν) είναι αιτούντες διεθνή προστασία.

 □ Αιτιολόγηση αυτών των αντιρρήσεων.

Ρήτρες διακριτικής ευχέρειας: ανθρωπιστική ρήτρα

 □ Η παρουσία σε άλλο κράτος μέλος άλλου προσώπου με το οποίο έχει σχέση ο αιτών εκτός όσων 
διερευνήθηκαν προηγουμένως.

 □ Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του/των εν λόγω προσώπου/-ων.

 □ Άλλα δεδομένα του/των εν λόγω προσώπου/-ων που αφορούν τον τρέχοντα τόπο διαμονής (π.χ. 
διεύθυνση).

 □ Το είδος της σχέσης/επαφής μεταξύ του αιτούντος και του/των εν λόγω προσώπου/-ων στη χώρα 
καταγωγής.

 □ Το καθεστώς του/των εν λόγω προσώπου/-ων στο άλλο κράτος μέλος.

 □ Οι συνθήκες υπό τις οποίες χωρίστηκαν.

 □ Πληροφορίες σχετικά με τη σχέση/επαφή μεταξύ του αιτούντος και του/των εν λόγω προσώπου/-ων 
αφότου χωρίστηκαν.

 □ Αιτιολόγηση της επιθυμίας επανένωσής τους.

 □ Δικαιολογητικά έγγραφα.

 □ Δικαιολογητικά, π.χ. ιατρικά έγγραφα, φωτογραφίες, εισιτήρια επισκέψεων του άλλου προσώπου 
προκειμένου να συναντήσει τον αιτούντα.

 □ Γραπτή συναίνεση και των δύο πλευρών.
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Παράρτημα ΙΙ – Θέματα προς διερεύνηση κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης: είσοδος, παραμονή και προηγούμενη αίτηση

Ζητήματα προς διερεύνηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης όσον αφορά τη διαμονή, τη θεώρηση, την 
παράτυπη είσοδο και παραμονή, προηγούμενες αιτήσεις ασύλου, την παύση ευθυνών

Τα σημεία που παρατίθενται εδώ δεν υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο ο χειριστής της υπόθεσης 
θα πρέπει να θέτει ή να διατυπώνει τις ερωτήσεις, αλλά αποτελούν μια υπενθύμιση των ζητημάτων που 
ενδέχεται να πρέπει να διερευνηθούν, ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις της αίτησης, προκειμένου 
να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ευθύνης.

Σε περίπτωση που απουσιάζουν τυπικές αποδείξεις προς υποστήριξη των δηλώσεων του αιτούντος, το 
κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λάβει 
πλήρεις δηλώσεις όσον αφορά τη διαδρομή που ακολουθήθηκε, θέτοντας λεπτομερείς ερωτήσεις κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης.

Είναι πολύ σημαντικό στο τέλος της συνέντευξης να έχει διαμορφωθεί πλήρης εικόνα όσον αφορά 
ολόκληρη τη διαδρομή που ακολούθησε ο αιτών.

Διαδρομή που ακολουθήθηκε

 □ Όσον αφορά τη διαδρομή που ακολουθήθηκε, ο χειριστής της υπόθεσης συγκεντρώνει πληροφορίες 
σχετικά με τα εξής:

 □ Σχετικά έγγραφα που μπορεί να έχει ο αιτών όσον αφορά το ταξίδι του και ανάλογα με τον τρόπο που 
ταξίδεψε (π.χ. διαβατήριο, εισιτήρια αεροπλάνου, λεωφορείου ή τρένου, κάρτες επιβίβασης).

 □ Πότε και πού ξεκίνησε το ταξίδι.

 □ Οι χώρες από τις οποίες πέρασε ο αιτών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

 □ Τα μέσα μετακίνησης του αιτούντος και τα έγγραφα που χρησιμοποίησε για τις μετακινήσεις του. 
Συμπεριλαμβάνονται οι συνθήκες της αναχώρησης, των διελεύσεων και της άφιξης, καθώς και τα μέσα 
μεταφοράς που χρησιμοποίησε ο αιτών.

 □ Ο τρόπος διέλευσης των συνόρων.

 □ Αν είχε έγγραφα για τη διέλευση των συνόρων.

 □ Ημερομηνίες των μετακινήσεων. Συχνά είναι δύσκολο για τους αιτούντες να αναφέρουν τις ακριβείς 
ημερομηνίες, όμως το χρονικό πλαίσιο αποτελεί σημαντική πληροφορία.

 □ Άλλα πρόσωπα με τα οποία μπορεί να ταξίδεψε ο αιτών.

Αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος μέλος

 □ Διάρκεια παραμονής σε κάθε τόπο/χώρα.

 □ Καθεστώς του αιτούντος στην/στις εν λόγω χώρα/-ες.

 □ Αν το πρόσωπο υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος μέλος.

 □ Αν το πρόσωπο όντως υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας, πότε και πού την υπέβαλε;

 □ Ακριβής περιγραφή της διαδικασίας.

 □ Το αποτέλεσμα της αίτησης.

 □ Κάθε έγγραφο σχετικό με την αίτηση.
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Χορήγηση τίτλου διαμονής στον αιτούντα

 □ Αν χορηγήθηκε άδεια διαμονής στον αιτούντα.

 □ Ποιο/-α κράτος/-η μέλος/-η χορήγησε/-αν τον τίτλο διαμονής.

 □ Πότε χορηγήθηκε ο τίτλος διαμονής.

 □ Η περίοδος ισχύος του τίτλου διαμονής.

 □ Το είδος της άδειας διαμονής.

 □ Το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας λήξης του τίτλου διαμονής και της αίτησης διεθνούς προστασίας.

 □ Οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια διαμονής.

Χορήγηση θεώρησης στον αιτούντα

 □ Αν χορηγήθηκε θεώρηση στον αιτούντα.

 □ Ποιο κράτος μέλος χορήγησε τη θεώρηση.

 □ Αν η θεώρηση χορηγήθηκε από κράτος μέλος εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους.

 □ Πότε χορηγήθηκε η θεώρηση.

 □ Η περίοδος ισχύος της θεώρησης

 □ Το είδος της θεώρησης που χορηγήθηκε.

 □ Αν το πρόσωπο τη χρησιμοποίησε για την είσοδο/παραμονή του στο έδαφος των κρατών μελών.

 □ Το διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης έως την αίτηση διεθνούς 
προστασίας.

 □ Αν χορηγήθηκε άλλου είδους θεώρηση στον αιτούντα.

Παύση ευθύνης κράτους μέλους

 □ Αν το πρόσωπο εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών μελών

 □ Το διάστημα παραμονής εκτός του εδάφους των κρατών μελών

 □ Ημερομηνία εξόδου και εισόδου στο έδαφος των κρατών μελών

 □ Προορισμός (χώρα καταγωγής ή άλλη χώρα)

 □ Μέσα μετακίνησης

 □ Διάρκεια παραμονής στην τρίτη χώρα

 □ Γιατί ο αιτών εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών μελών

 □ Αν ο αιτών έχει δικαιολογητικά έγγραφα.

 □ Συνθήκες μετακίνησης, αν ταξίδεψε μόνος του ή η μετακίνηση οργανώθηκε από άλλο κράτος μέλος.
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Παράρτημα ΙΙΙ – Συνοπτικοί πίνακες σχετικά με τον κατάλογο των 
αποδεικτικών μέσων και των έμμεσων αποδείξεων – Οικογενειακή 
ενότητα

Αποδεικτικά στοιχεία Ασυνόδευτος 
ανήλικος
άρθρο 8

Μέλη οικογένειας 
που είναι 
δικαιούχοι διεθνούς 
προστασίας
άρθρο 9

Μέλη οικογένειας 
που είναι αιτούντες 
διεθνή προστασία
(άρθρο 10)

Γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών 
από το άλλο κράτος μέλος

✓ ✓ ✓

Απόσπασμα μητρώου ✓ ✓ ✓

Τίτλος διαμονής που χορηγήθηκε σε 
μέλος της οικογένειας

✓ ✓

Προσωρινή άδεια διαμονής που 
χορηγήθηκε σε μέλος της οικογένειας

✓

Έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας 
(εφόσον υπάρχει)

✓ ✓ ✓

Ελλείψει αυτού, και εάν είναι αναγκαίο, 
εξέταση DΝΑ ή αίματος

✓ ✓

Συναίνεση των ενδιαφερομένων ✓ ✓

Έμμεσες αποδείξεις Ασυνόδευτος 
ανήλικος
άρθρο 8

Μέλη οικογένειας 
που είναι 
δικαιούχοι διεθνούς 
προστασίας
άρθρο 9

Μέλη οικογένειας 
που είναι αιτούντες 
διεθνή προστασία
άρθρο 10

Επαληθεύσιμες ενδείξεις του αιτούντος ✓ ✓ ✓

Δηλώσεις των ενδιαφερόμενων μελών 
της οικογένειας

✓

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από διεθνή οργανισμό, 
π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες

✓ ✓ ✓



74 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ EASO ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟ III 

Παράρτημα IV – Συνοπτικοί πίνακες σχετικά με τον κατάλογο 
των αποδεικτικών μέσων και των έμμεσων αποδείξεων – Διαμονή, 
θεώρηση, παράτυπη είσοδος και παραμονή άνω των 5 μηνών / 
νόμιμη είσοδος

Αποδεικτικά στοιχεία Τίτλοι διαμονής 
που είναι σε 
ισχύ ή έχουν 
λήξει
άρθρο 12 
παράγραφοι 1, 
3, 4

Θεωρήσεις που 
είναι σε ισχύ 
ή έχουν λήξει
άρθρο 12 
παράγραφοι 2, 
3, 4

Παράνομη 
είσοδος
άρθρο 13 
παράγραφος 1

Διαμονή άνω 
των 5 μηνών 
στο έδαφος 
κράτους 
μέλους
άρθρο 13 
παράγραφος 2

Νόμιμη 
είσοδος στο 
έδαφος από 
εξωτερικά 
σύνορα
άρθρο 14

Τίτλος διαμονής (εν ισχύι 
ή λήξας, κατά περίπτωση) 

✓

Χορηγηθείσα θεώρηση (εν ισχύι 
ή λήξασα)

✓

Απόσπασμα του μητρώου 
αλλοδαπών ή αντίστοιχων 
μητρώων

✓ ✓

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από το κράτος 
μέλος που χορήγησε τον τίτλο 
διαμονής 

✓

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση 
πληροφοριών από το κράτος 
μέλος που χορήγησε τη θεώρηση

✓

Διαβίβαση θετικού 
αποτελέσματος από το VIS

✓

Σφραγίδα εισόδου (ή ανάλογη 
ένδειξη) σε ταξιδιωτικό έγγραφο 
ή σε πλαστό/παραποιημένο 
ταξιδιωτικό έγγραφο

✓ ✓

Σφραγίδα εξόδου από χώρα 
όμορη προς κράτος μέλος/ή 
σφραγίδα εξόδου από το κράτος 
μέλος 

✓ ✓

Τίτλος ταξιδίου βάσει του 
οποίου μπορεί να αποδειχθεί 
με βεβαιότητα η είσοδος από 
εξωτερικά σύνορα 

✓ ✓

Άδεια διαμονής που χορηγήθηκε 
κατά την εξέταση αίτησης τίτλου 
διαμονής

✓

Κλήσεις για εγκατάλειψη 
του εδάφους ή διαταγή 
απομάκρυνσης που έχουν 
εκδοθεί ανά διαστήματα 5 
μηνών ή περισσότερο και δεν 
έχουν εκτελεστεί 

✓
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Αποδεικτικά στοιχεία Τίτλοι διαμονής 
που είναι σε 
ισχύ ή έχουν 
λήξει
άρθρο 12 
παράγραφοι 1, 
3, 4

Θεωρήσεις που 
είναι σε ισχύ 
ή έχουν λήξει
άρθρο 12 
παράγραφοι 2, 
3, 4

Παράνομη 
είσοδος
άρθρο 13 
παράγραφος 1

Διαμονή άνω 
των 5 μηνών 
στο έδαφος 
κράτους 
μέλους
άρθρο 13 
παράγραφος 2

Νόμιμη 
είσοδος στο 
έδαφος από 
εξωτερικά 
σύνορα
άρθρο 14

Απόσπασμα μητρώων 
νοσοκομείων, φυλακών 
ή κέντρων κράτησης

✓

Θετικό αποτέλεσμα στην Eurodac 
(κατηγορίας 2) ή δακτυλικά 
αποτυπώματα που ελήφθησαν 
κατά την παράτυπη είσοδο 

✓

Έμμεσες αποδείξεις Τίτλοι διαμονής 
που είναι σε 
ισχύ ή έχουν 
λήξει
άρθρο 12 
παράγραφοι 1, 
3, 4

Θεωρήσεις που 
είναι σε ισχύ 
ή έχουν λήξει
άρθρο 12 
παράγραφοι 2, 
3, 4

Παράνομη 
είσοδος
άρθρο 13 
παράγραφος 1

Διαμονή άνω 
των 5 μηνών 
στο έδαφος 
κράτους 
μέλους
άρθρο 13 
παράγραφος 2

Νόμιμη 
είσοδος στο 
έδαφος από 
εξωτερικά 
σύνορα
άρθρο 14

Εμπεριστατωμένες και 
επαληθεύσιμες δηλώσεις του 
αιτούντος

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από διεθνή 
οργανισμό, π.χ. την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από κράτος μέλος 
που δεν χορήγησε τον τίτλο 
διαμονής ή τη θεώρηση

✓ ✓

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από μέλη της 
οικογένειας, συνταξιδιώτες κ.λπ.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από άλλο κράτος 
μέλος ή τρίτη χώρα

✓ ✓

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση 
των πληροφοριών από μη 
κυβερνητική οργάνωση, π.χ. 
οργανισμό για τη στέγαση των 
απόρων

✓

Δακτυλικά αποτυπώματα, 
εκτός εάν ελήφθησαν κατά 
τη διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων

✓ ✓ ✓

Εισιτήρια, λογαριασμοί 
ξενοδοχείων, δελτία εισόδου, 
δελτία επίσκεψης, πληροφορίες 
που αποδεικνύουν τη χρήση 
υπηρεσιών ή άλλες παρεμφερείς 
έμμεσες αποδείξεις κ.λπ.

✓ ✓ ✓
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Παράρτημα V – Συνοπτικοί πίνακες σχετικά με τον κατάλογο 
των αποδεικτικών μέσων και των έμμεσων αποδείξεων – 
Προηγούμενες αιτήσεις διεθνούς προστασίας, έξοδος από 
το έδαφος και απομάκρυνση

Αποδεικτικά στοιχεία Έξοδος από το 
έδαφος του κράτους 
μέλους
άρθρο 19 
παράγραφος 2, 
άρθρο 20 
παράγραφος 5

Απομάκρυνση από 
το έδαφος κράτους 
μέλους
άρθρο 19 
παράγραφος 3

Προηγούμενες 
αιτήσεις ασύλου
άρθρο 18 
παράγραφος 1 
στοιχεία β), γ), 
δ)· άρθρο 20 
παράγραφος 5

Σφραγίδα εξόδου ✓ ✓

Απόσπασμα μητρώων τρίτου κράτους 
(απόδειξη διαμονής)

✓

Τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου 
μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα 
η έξοδος ή η είσοδος από εξωτερικά 
σύνορα

✓

Μαρτυρίες/επιβεβαιώσεις από το 
κράτος μέλος από το οποίο ο αιτών 
εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών 
μελών 

✓

Σφραγίδα εξόδου από τρίτη χώρα 
όμορη προς κράτος μέλος

✓

Σφραγίδα εισόδου (ή ανάλογη ένδειξη) 
στο ταξιδιωτικό έγγραφο

✓

Θετικό αποτέλεσμα από την 
Eurοdac (κατηγορίας 1) ή δακτυλικά 
αποτυπώματα που ελήφθησαν κατά την 
υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας 

✓

Δακτυλικά αποτυπώματα που 
ελήφθησαν κατά την υποβολή της 
αίτησης

✓

Έντυπο συμπληρούμενο από τον 
αιτούντα

✓

Πρακτικό καταρτιζόμενο από τις αρχές ✓

Απόσπασμα μητρώων και αντίστοιχων 
αρχείων

✓

Γραπτή έκθεση των αρχών που 
πιστοποιεί την υποβολή αίτησης

✓

Έγγραφο των αρχών που πιστοποιεί 
την πραγματική απομάκρυνση του 
αλλοδαπού

✓ ✓

Επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά 
με την απομάκρυνση από τρίτο κράτος

✓
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Έμμεσες αποδείξεις Έξοδος από το 
έδαφος του κράτους 
μέλους
άρθρο 19 
παράγραφος 2, 
άρθρο 20 
παράγραφος 5

Απομάκρυνση από 
το έδαφος κράτους 
μέλους
άρθρο 19 
παράγραφος 3

Προηγούμενη 
αίτηση ασύλου
άρθρο 18 
παράγραφος 1 
στοιχεία β), γ), 
δ)· άρθρο 20 
παράγραφος 5

Εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες 
δηλώσεις του αιτούντος

✓ ✓ ✓

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από διεθνή οργανισμό, 
π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 

,✓ ✓ ✓

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος

✓ ✓

Μαρτυρίες/επιβεβαίωση των 
πληροφοριών από μέλη της 
οικογένειας, συνταξιδιώτες

✓ ✓ ✓

Σφραγίδα εξόδου όταν ο αιτών έχει 
εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών 
μελών για περίοδο τουλάχιστον 3 
μηνών

✓ ✓

Δακτυλικά αποτυπώματα, εκτός εάν 
ελήφθησαν κατά τη διέλευση των 
εξωτερικών συνόρων

✓ ✓

Εισιτήρια, λογαριασμοί ξενοδοχείων, 
δελτία εισόδου, δελτία επίσκεψης, 
πληροφορίες που αποδεικνύουν τη 
χρήση υπηρεσιών ή άλλες παρεμφερείς 
έμμεσες αποδείξεις κ.λπ.

✓ ✓
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

 ► παραπομπές σε νομοθεσία, συναφή νομολογία 
και συμπληρωματικές πηγές
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Παραπομπές σε νομοθεσία και σχετική νομολογία

Η παρούσα επισκόπηση της νομοθεσίας και νομολογίας δεν αποτελεί πλήρη κατάλογο παραπομπών. Σκοπός 
της είναι η παροχή πρακτικών οδηγιών προς τον χειριστή της υπόθεσης μέσω παραπομπών σε μερικές από 
τις συναφέστερες διατάξεις και περιπτώσεις της νομολογίας. Αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
κανονισμού Δουβλίνο II και έχουν ήδη κωδικοποιηθεί στον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ δεν περιλαμβάνονται στην 
παρούσα επισκόπηση.

Οι παραπομπές που ακολουθούν είναι οργανωμένες ανά θέμα. Όπου είναι εφικτό, η νομολογία και οι πρόσθετες 
νομοθετικές πράξεις συνοδεύονται από υπερσυνδέσμους για διευκόλυνση της παραπομπής.

Νομικό πλαίσιο και πεδίο εφαρμογής του συστήματος του Δουβλίνου

Παραπομπές 
σε νομοθετικές 
πράξεις

Νομολογία

Κανονισμός 
Δουβλίνο III

Εκτελεστικός 
κανονισμός

Κανονισμός 
Eurodac II

Σχετικά με τον ταχύ προσδιορισμό της ευθύνης / την αποτελεσματική πρόσβαση στις 
διαδικασίες για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας:

• ΔΕΕ, απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2017, C.K. και λοιποί κατά Republika 
Slovenija, C-578/16 PPU

Αποτελεσματική πρόσβαση στις διαδικασίες για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας 
(δεν απαιτείται ρητή απόφαση για την επί της ουσίας εξέταση αίτησης):

• ΔΕΕ, απόφαση της 4ης Οκτωβρίου 2018, Bahtiyar Fathi κατά Predsedatel na 
Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-56/17

Σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο III: η διαδικασία εκ νέου 
ανάληψης δεν εφαρμόζεται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας:

• ΔΕΕ, διάταξη του Δικαστηρίου της 5ης Απριλίου 2017, Daher Muse Ahmed 
κατά Bundesrepublik Deutschland, C-36/17

Το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποχρεώνει το προσδιορίζον κράτος μέλος να εξετάσει το 
ίδιο την αίτηση διεθνούς προστασίας:

• ΔΕΕ, απόφαση της 23ης Ιανουαρίου 2019, M.A. και λοιποί κατά The 
International Protection Appeals Tribunal και λοιπών, C-661/17

Εθνική νομολογία

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523391
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62017CJ0056
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206431&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8704738
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206431&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8704738
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523486
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523486
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62017CJ0661
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62017CJ0661
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Κριτήρια για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους

Παραπομπές 
σε νομοθετικές 
πράξεις

Νομολογία

Άρθρα 8-17

του κανονισμού 
Δουβλίνο III

Ο αιτών δύναται να επικαλεστεί την εσφαλμένη εφαρμογή των κριτηρίων στο 
κεφάλαιο III του κανονισμού Δουβλίνο III:

• ΔΕΕ, απόφαση της 7ης Ιουνίου 2016, Mehrdad Ghezelbash κατά Staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie, C-63/15

Ο αιτών δύναται επίσης να επικαλεστεί παράβαση του κανόνα του άρθρου 19 
παράγραφος 2 του κανονισμού Δουβλίνο III:

• ΔΕΕ, απόφαση της 7ης Ιουνίου 2016, George Karim κατά Migrationsverket, 
C-155/15

Σχετικά με τη σημασία της διατύπωσης «υποβολή αίτησης» όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού Δουβλίνο III και την έναρξη των προθεσμιών 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και άρθρο 23 παράγραφος 1 του 
κανονισμού Δουβλίνο III:

• ΔΕΕ, απόφαση της 26ης Ιουλίου 2017, Tsegezab Mengesteab 
κατά Bundesrepublik Deutschland, C-670/16

Εθνική νομολογία

Ενημέρωση

Παραπομπές 
σε νομοθετικές 
πράξεις

Νομολογία

Άρθρο 4

του κανονισμού 
Δουβλίνο III

Σχετικά με το ότι η μη παροχή επαρκών πληροφοριών στους αιτούντες ισοδυναμεί με 
παράβαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ:

• ΕΔΔΑ, απόφαση της 14ης Μαρτίου 2017, Ilias και Ahmed κατά Ουγγαρίας, 
προσφυγή αριθ. 47287/15

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαθέτουν αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας με τους αιτούντες:
• ΕΔΔΑ, απόφαση της 21ης Ιανουαρίου 2011, M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας, 

προσφυγή αριθ. 30696/09

Εθνική νομολογία

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62015CJ0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62015CJ0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62015CJ0155
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62016CJ0670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62016CJ0670
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172091
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22GRE%22],%22appno%22:[%2230696/09%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-163290%22]}
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Προσωπική συνέντευξη

Παραπομπές 
σε νομοθετικές 
πράξεις

Νομολογία

Άρθρα 4 και 5

του κανονισμού 
Δουβλίνο III

Άρθρο 14 ΟΔΑ

Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας προσωπικής συνέντευξης πριν ληφθεί απόφαση 
μεταφοράς, καθώς και τη δυνατότητα του αιτούντος να παράσχει όλες τις σχετικές 
περαιτέρω πληροφορίες για τον ορθό προσδιορισμό:

• ΔΕΕ, απόφαση της 7ης Ιουνίου 2016, Mehrdad Ghezelbash κατά Staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie, C-63/15

Εθνική νομολογία

Ειδικά ζητήματα όσον αφορά πρόσωπα με ειδικές ανάγκες και παιδιά

Παραπομπές 
σε νομοθετικές 
πράξεις

Νομολογία

Άρθρο 24 ΟΔΑ

Άρθρα 21, 22 ΟΣΥ

Άρθρα 8, 16, 17 
του κανονισμού 
Δουβλίνο III 

Σχετικά με ζητήματα προς διερεύνηση πριν από τη μεταφορά – απάνθρωπη 
ή εξευτελιστική μεταχείριση, μεταφορά βαριά άρρωστου αιτούντος άσυλο προς το 
κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης:

• ΔΕΕ, απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2017, C.K. και λοιποί κατά Republika 
Slovenija, C-578/16 PPU

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν απλώς να αρνούνται το δικαίωμα διαμονής σε υπήκοο 
τρίτης χώρας ο οποίος είναι γονέας πολίτη της ΕΕ χωρίς να διεξάγουν πλήρη εκτίμηση 
της προσβολής επί της ουσίας των δικαιωμάτων που αφορούν το καθεστώς του 
παιδιού ως πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

• ΔΕΕ, απόφαση της 10ης Μαΐου 2017, Chavez-Vilchez και λοιποί κατά Raad van 
bestuur van de Sociale verzekeringsbank και λοιπών, C-133/15

Βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και ρήτρα διακριτικής ευχέρειας:
• ΔΕΕ, απόφαση της 23ης Ιανουαρίου 2019, M.A. και λοιποί κατά The 

International Protection Appeals Tribunal και λοιπών, C-661/17

Εθνική νομολογία

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62015CJ0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62015CJ0063
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523391
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523391
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190502&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5317307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190502&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5317307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210174&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5539609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210174&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5539609
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Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων – δυνατότητα προσκόμισης αποδείξεων και 
διασφάλιση ορθής αξιολόγησης της ευθύνης

Παραπομπές 
σε νομοθετικές 
πράξεις

Νομολογία

Άρθρο 19 
παράγραφος 2, 
άρθρο 20 
παράγραφος 2, 
άρθρο 21 
παράγραφος 1, 
άρθρο 22 
παράγραφοι 2, 
3, 4, 5, άρθρο 27 
παράγραφος 1, 
άρθρο 34

του κανονισμού 
Δουβλίνο III

Παράρτημα ΙΙ, 
παράρτημα V 
του εκτελεστικού 
κανονισμού

Σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της προσφυγής κατά απόφασης μεταφοράς: ο αιτών 
άσυλο έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί την εσφαλμένη εφαρμογή των κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό της ευθύνης που ορίζεται στο κεφάλαιο III του κανονισμού 
Δουβλίνο III:

• ΔΕΕ, απόφαση της 7ης Ιουνίου 2016, Mehrdad Ghezelbash κατά Staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie, C-63/15

Σχετικά με την παύση ευθύνης: ο αιτών άσυλο έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί 
παράβαση του κανόνα που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού 
Δουβλίνο III σύμφωνα με το οποίο η υποχρέωση του αντίστοιχου κράτους μέλους να 
τον αναλάβει εκ νέου παύει εάν ο αιτών έχει διαμείνει εκτός του εδάφους του κράτους 
μέλους για διάστημα άνω των 3 μηνών:

• ΔΕΕ, απόφαση της 7ης Ιουνίου 2016, George Karim κατά Migrationsverket, 
C-155/15

Σχετικά με την υποβολή αίτησης, την έναρξη της διαδικασίας προσδιορισμού και τη 
λήξη της προθεσμίας αιτήματος αναδοχής:

• ΔΕΕ, απόφαση της 26ης Ιουλίου 2017, Tsegezab Mengesteab 
κατά Bundesrepublik Deutschland, C-670/16

Εθνική νομολογία

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62015CJ0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62015CJ0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62015CJ0155
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62016CJ0670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62016CJ0670
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Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων: κριτήρια και άλλες διατάξεις που αφορούν 
την οικογενειακή ενότητα

Παραπομπές 
σε νομοθετικές 
πράξεις

Νομολογία

Άρθρα 8, 9, 10, 
11, 16, 17

του κανονισμού 
Δουβλίνο III

Η ρήτρα διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού 
Δουβλίνο III εφαρμόζεται ανεπιφύλακτα. Η αρχή που εφαρμόζει το άρθρο 17 
παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III δεν χρειάζεται να είναι η αρχή που είναι 
υπεύθυνη για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους. Δεν απαιτείται 
να προβλέπεται προσφυγή κατά της απόφασης μη εφαρμογής του άρθρου 17 
παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III:

• ΔΕΕ, απόφαση της 23ης Ιανουαρίου 2019, M.A. και λοιποί κατά The 
International Protection Appeals Tribunal και λοιπών, C-661/17

Κατά γενικό κανόνα, το άρθρο 9 του κανονισμού Δουβλίνο III δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις εκ νέου ανάληψης. Ωστόσο, στην περίπτωση που περιγράφεται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού Δουβλίνο III και υπό την προϋπόθεση ότι 
το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αποδεικνύει αμέσως ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
κανονισμού Δουβλίνο III το κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται επί του παρόντος θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνο, τότε μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 9 του κανονισμού 
Δουβλίνο III:

• ΔΕΕ, απόφαση της 2ας Απριλίου 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
κατά H. και R., συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-582/17 και C-583/17

Εθνική νομολογία

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210174&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5539609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210174&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5539609
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62017CJ0582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62017CJ0582
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Διάρκεια της διαδικασίας

Παραπομπές 
σε νομοθετικές 
πράξεις

Νομολογία

Άρθρα 12, 13, 14, 15,

άρθρο 19 
παράγραφοι 1, 
2, 3, άρθρο 20 
παράγραφος 5

του κανονισμού 
Δουβλίνο III

Σχετικά με τη διάρκεια της διαδικασίας: Το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το 
άτομο πρέπει να ασκήσει το δικαίωμά του για εξέταση της αίτησης, καθώς δεν 
πρέπει να χρησιμοποιεί διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους 
που ξεπερνά εύλογη χρονική διάρκεια:

• ΔΕΕ, απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2011, N.S. και λοιποί κατά Secretary of 
State for the Home Department, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-411/10 και 
C-493/10

Σχετικά με αιτήματα επανεξέτασης και προθεσμίες απάντησης, λήξη της προθεσμίας 
και συνέπειες:

• ΔΕΕ, απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2018, X και X κατά Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-47/17 και C-48/17

Σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας προσδιορισμού και την υποβολή αίτησης, 
καθώς και τις προθεσμίες που προβλέπονται για την υποβολή αιτήματος:

• ΔΕΕ, απόφαση της 26ης Ιουλίου 2017, Tsegezab Mengesteab 
κατά Bundesrepublik Deutschland, C-670/16

Η απόφαση μεταφοράς εκδίδεται και κοινοποιείται μόνο μετά την αποδοχή 
αιτήματος μεταφοράς:

• ΔΕΕ, απόφαση της 31ης Μαΐου 2018, Adil Hassan κατά Préfet du Pas-de-
Calais, C-647/16

Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας μεταφοράς για αιτούντες που 
έχουν διαφύγει με ενημέρωση του υπεύθυνου κράτους μέλους πριν από τη λήξη της 
αρχικής προθεσμίας:

• ΔΕΕ, απόφαση της 19ης Μαρτίου 2019, Abubacarr Jawo κατά Bundesrepublik 
Deutschland, C-163/17

Εθνική νομολογία

Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων: κριτήρια που αφορούν τη διαμονή, την είσοδο 
και την παραμονή

Παραπομπές 
σε νομοθετικές 
πράξεις

Νομολογία

Άρθρα 12, 13, 14, 15

άρθρο 19 
παράγραφοι 1, 
2, 3, άρθρο 20 
παράγραφος 5

του κανονισμού 
Δουβλίνο III

Σχετικά με την είσοδο που επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους, 
τον ορισμό της «θεώρησης»· ορισμός της «παράτυπης διέλευσης συνόρων»· 
χορήγηση θεώρησης και παράτυπη διέλευση εξωτερικών συνόρων· η ημερομηνία 
υποβολής αιτήματος καθορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 13 
παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III, η προσφυγή κατά απόφασης μεταφοράς 
δεν έχει ισχύ επί αυτής της περιόδου:

• ΔΕΕ, απόφαση της 26ης Ιουλίου 2017, Khadija Jafari και Zainab Jafari 
κατά Bundesamt fur Fremdenwesen und Asyl, C-646/16

• ΔΕΕ, απόφαση της 26ης Ιουλίου 2017, A.S. κατά Republika Slovenija, C-490/16

Εθνική νομολογία

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8697547
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8697547
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207681&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5527531
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207681&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5527531
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62016CJ0670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62016CJ0670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62016CJ0647
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX:62016CJ0647
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0163
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193206&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5535711
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193206&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5535711
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193201&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5537905
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Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων: Προηγούμενες αιτήσεις ασύλου

Παραπομπές 
σε νομοθετικές 
πράξεις

Νομολογία

Άρθρο 18 
παράγραφος 1 
στοιχεία β), γ), δ)

του κανονισμού 
Δουβλίνο III

Ανεξαρτήτως του αν εκκρεμεί προσφυγή στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται 
το αίτημα, το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται πάντα εγκαίρως· προσφυγή που έχει 
υποβληθεί σε προγενέστερη ημερομηνία μπορεί να υπάρχει (και να συνεχίζεται) με 
ταυτόχρονη προσφυγή κατά απόφασης μεταφοράς μεταγενέστερης ημερομηνίας· 
το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δεν χρειάζεται να ενημερωθεί 
για προηγούμενες (εκκρεμείς) προσφυγές· η παράδοση αιτούντος βάσει ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης είναι ανεξάρτητη από την εφαρμογή του κανονισμού 
Δουβλίνο III:

• ΔΕΕ, απόφαση της 5ης Ιουλίου 2018, X κατά Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie, C-213/17

Το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού Δουβλίνο III δεν απαιτεί τη συνέχιση της 
διαδικασίας εξέτασης της αίτησης του αιτούντος από το στάδιο στο οποίο διακόπηκε 
μετά τη μεταφορά του εν λόγω αιτούντος:

• ΔΕΕ, απόφαση της 17ης Μαρτίου 2016, Shiraz Baig Mirza κατά Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal, C-695/15

Πρέπει να υποβάλλεται νέο αίτημα μεταφοράς όταν ο αιτών επιστρέφει στο κράτος 
μέλος που τον μετέφερε προηγουμένως, ενώ ισχύουν ειδικοί όροι:

• ΔΕΕ, απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2018, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας κατά Aziz Hasan, C-360/16

Σχετικά με την αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης 
χώρας ο οποίος δικαιούται επικουρική προστασία και τη δυνατότητα εφαρμογής της 
διαδικασίας εκ νέου ανάληψης:

• ΔΕΕ, διάταξη της 5ης Απριλίου 2017, Daher Muse Ahmed κατά Bundesrepublik 
Deutschland, C-36/17

• ΔΕΕ, απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2018, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας κατά Aziz Hasan, C-360/16

Εθνική νομολογία

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62017CJ0213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62017CJ0213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62015CJ0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62015CJ0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62016CJ0360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62016CJ0360
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=318295
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=318295
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198763&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717210
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198763&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717210
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Μεταφορά βάσει του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ

Παραπομπές 
σε νομοθετικές 
πράξεις

Νομολογία

Άρθρο 3 
παράγραφος 2 
δεύτερο εδάφιο, 
άρθρο 17 
παράγραφος 1

του κανονισμού 
Δουβλίνο III

Η λήξη της χρονικής προθεσμίας για τη μεταφορά του ενδιαφερόμενου προσώπου 
αρκεί για την αυτόματη μεταβίβαση της ευθύνης, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται 
να επικαλεστεί το σχετικό επιχείρημα στο δικαστήριο:

• ΔΕΕ, απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2017, Majid Shiri κατά Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl, C-201/16

Νόημα της έννοιας «διαφυγή»· υπάρχει δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας 
μεταφοράς για αιτούντες που έχουν διαφύγει με ενημέρωση του υπεύθυνου κράτους 
μέλους πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας· μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 4 
του Χάρτη για τη μεταφορά αιτούντων σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού 
Δουβλίνο III σε περίπτωση που το πρόσωπο διατρέχει σημαντικό κίνδυνο να τύχει 
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης μετά τη χορήγηση διεθνούς προστασίας 
στο υπεύθυνο κράτος μέλος.

• ΔΕΕ, απόφαση της 19ης Μαρτίου 2019, Abubacarr Jawo κατά Bundesrepublik 
Deutschland, C-163/17

Σχετικά με την παράβαση του άρθρου 4 του Χάρτη και του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ και την 
απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση

• ΔΕΕ, απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2017, C.K. και λοιποί κατά Republika 
Slovenija, C-578/16 PPU

Εθνική νομολογία

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62016CJ0201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62016CJ0201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62017CJ0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62017CJ0163
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5536740
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5536740


Επικοινωνήστε με την ΕΕ

Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να 
βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-
union/contact_el

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία:
—  καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις 

κλήσεις αυτές),
—  καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
—  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ

Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο 
Europa: https://europa.eu/european-union/index_el

Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να καταφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη 
διεύθυνση: https://op.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν 
εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης 
(βλ. https://europa.eu/european-union/contact_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής 
νομοθεσίας από το 1952 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον ιστότοπο EUR-Lex, στην ακόλουθη 
διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση 
σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να καταφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν 
δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.

https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/index_el
https://op.europa.eu/el/publications
https://europa.eu/european-union/contact_el
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/el
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