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Σχετικά με τον οδηγό
Γιατί δημιουργήθηκε ο παρών οδηγός; Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) είναι, μεταξύ άλλων, να υποστηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες 
[χώρες της ΕΕ+ (1)] παρέχοντας κατάρτιση, βελτιώνοντας τα πρότυπα ποιότητας και συγκεντρώνοντας 
πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής κατά τρόπο συνεπή σε όλες τις χώρες. Σύμφωνα με τον γενικό 
στόχο της να υποστηρίζει τις χώρες της ΕΕ+ για την επίτευξη κοινών προτύπων και διαδικασιών υψηλής 
ποιότητας στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), η EASO αναπτύσσει κοινά 
πρακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές προς χρήση σε όλες τις χώρες.

Ο στόχος του Πρακτικού οδηγού καταχώρισης της EASO: Κατάθεση αιτήσεων διεθνούς προστασίας 
εστιάζει τόσο στην υποβολή όσο και στην κατάθεση αιτήσεων, με στόχο την παρουσίαση μιας 
ολοκληρωμένης επισκόπησης ορθών πρακτικών. Για τους σκοπούς του παρόντος πρακτικού οδηγού, 
ως διαδικασία καταχώρισης νοείται ολόκληρη η διαδικασία που αφορά την παραλαβή αίτησης 
διεθνούς προστασίας, η οποία καλύπτει τόσο την υποβολή όσο και την κατάθεση αιτήσεων, όπως 
προβλέπεται στην αναδιατυπωμένη οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου.

Πώς εκπονήθηκε ο παρών πρακτικός οδηγός; Ο παρών οδηγός εκπονήθηκε από εμπειρογνώμονες 
χωρών της ΕΕ+ και με την πολύτιμη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ύπατης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για 
την Ανιθαγένεια (2). Η EASO διευκόλυνε και συντόνισε την εκπόνηση του οδηγού. Πριν από την 
οριστικοποίηση του οδηγού, πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με όλες τις χώρες της ΕΕ+ μέσω του 
δικτύου για τις διαδικασίες ασύλου της EASO.

Σε ποιον απευθύνεται ο παρών οδηγός; Ο παρών πρακτικός οδηγός προορίζεται κυρίως να 
χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό των αρμόδιων εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την 
καταχώριση (τόσο για την υποβολή όσο και για την κατάθεση) αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Πέραν 
των δομημένων κατευθυντήριων γραμμών που παρέχει, ο παρών πρακτικός οδηγός θα μπορούσε 
επίσης να χρησιμοποιηθεί από επόπτες, επικεφαλής ομάδων και προϊσταμένους ως εργαλείο 
καθοδήγησης και αξιολόγησης της ποιότητας.

Πώς συνδέεται ο παρών οδηγός με άλλα εργαλεία της EASO; Όπως όλα τα υποστηρικτικά εργαλεία της 
EASO, ο Πρακτικός οδηγός καταχώρισης της EASO: Κατάθεση αιτήσεων διεθνούς προστασίας βασίζεται 
στα πρότυπα του ΚΕΣΑ. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα διαθέσιμα πρακτικά 
εργαλεία. Ειδικότερα, για τους δημόσιους λειτουργούς πρώτης υποδοχής, το Πρακτικό εργαλείο για 
τους δημόσιους λειτουργούς πρώτης υποδοχής: Πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου εκπονήθηκε από 
κοινού από την EASO και τον Frontex. Άλλοι σχετικοί οδηγοί είναι οι Κατευθυντήριες γραμμές της EASO 
για τη διαδικασία ασύλου: επιχειρησιακά πρότυπα και δείκτες, ο Πρακτικός οδηγός της EASO: Προσωπική 
συνέντευξη, ο Πρακτικός οδηγός της EASO σχετικά με τον υπολογισμό της ηλικίας, ο Πρακτικός οδηγός 
της EASO σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ: Προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση 
αποδεικτικών στοιχείων και το εργαλείο της EASO για την αναγνώριση των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
(IPSN). Όλα τα πρακτικά εργαλεία της EASO είναι διαθέσιμα στο κοινό στον ιστότοπο της EASO.

(1) Οι χώρες της ΕΕ+ είναι τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία.

(2) Επισημαίνεται ότι ο οριστικοποιημένος οδηγός δεν απηχεί κατ’ ανάγκη τις θέσεις της UNHCR ή του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
για την Ανιθαγένεια.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-FAQ-EL.pdf.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-FAQ-EL.pdf.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Guidance_on_asylum_procedure_EL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Guidance_on_asylum_procedure_EL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-age-assesment-v3-2018.pdf
https://euaa.europa.eu/el/publications/praktikos-odigos-tis-easo-shetika-me-tin-efarmogi-toy-kanonismoy-doyblino-iii
https://euaa.europa.eu/el/publications/praktikos-odigos-tis-easo-shetika-me-tin-efarmogi-toy-kanonismoy-doyblino-iii
https://euaa.europa.eu/el/publications/praktikos-odigos-tis-easo-shetika-me-tin-efarmogi-toy-kanonismoy-doyblino-iii
https://ipsn.easo.europa.eu/ipsn-tool
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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Εισαγωγή
Η καταχώριση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας ασύλου. 
Πρόκειται για ένα βασικό στάδιο της διαδικασίας από πολλές απόψεις. Κατά πρώτο και κύριο λόγο, 
η καταχώριση εξασφαλίζει προστασία από την επαναπροώθηση για τα άτομα που επιθυμούν να 
υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας. Θέτει επίσης τις βάσεις για την εξέταση της αίτησης και 
διασφαλίζει την αποτελεσματική ένταξη των αιτήσεων στην ορθή διαδικασία εξέτασης. Η συλλογή 
αξιόπιστων δεδομένων είναι δυνατή μόνο εφόσον οι αιτούντες λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται. 
Μέσω της αναγνώρισης αιτούντων με δυνητικά χαρακτηριστικά ευαλωτότητας, η καταχώριση 
εξασφαλίζει επίσης ότι οι αιτούντες θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται το συντομότερο δυνατό, 
ώστε να είναι σε θέση να συμμετάσχουν πλήρως στη διαδικασία ασύλου.

Ο όρος «καταχώριση» στο πλαίσιο των διαδικασιών ασύλου χρησιμοποιείται συχνά με δύο τρόπους: 
αναφέρεται στην υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας και στην καταχώριση της κατάθεσής 
της. Ο παρών πρακτικός οδηγός καλύπτει και τα δύο στάδια, τα οποία σε πολλές χώρες της ΕΕ+ 
συγχωνεύονται σε ένα διαδικαστικό στάδιο. Στόχος του οδηγού είναι να βοηθήσει τους υπευθύνους 
καταχώρισης να διασφαλίσουν ότι το καθημερινό τους έργο για την καταχώριση των αιτήσεων 
διεθνούς προστασίας συμμορφώνεται με τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα καταχώρισης.

Μετά τον καθορισμό του νομικού πλαισίου (κεφάλαιο I «Τρία στάδια πρόσβασης στη διαδικασία 
ασύλου»), ο παρών πρακτικός οδηγός περιγράφει πρώτα τα κύρια χαρακτηριστικά ενός 
περιβάλλοντος καταχώρισης που καθιστά δυνατή την εμπιστευτική και αξιόπιστη συλλογή δεδομένων 
(κεφάλαιο II «Περιβάλλον καταχώρισης»).

Η ίδια η καταχώριση περιλαμβάνει τρεις βασικές δραστηριότητες: την ενημέρωση του αιτούντος (κεφάλαιο III 
«Ενημέρωση»), τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αιτούντα (κεφάλαιο IV «Συλλογή δεδομένων 
καταχώρισης») και, τέλος, την αναγνώριση δυνητικά ευάλωτων αιτούντων και υποθέσεων που εμπίπτουν 
στη διαδικασία του Δουβλίνου και την παραπομπή τους στην κατάλληλη διαδικασία εξέτασης (κεφάλαιο V 
«Αναγνώριση και παραπομπή»). Αυτά αποτελούν τα τρία βασικά κεφάλαια του παρόντος πρακτικού οδηγού.

Μετά τη συλλογή δεδομένων και την παραπομπή των αιτούντων προκειμένου να λάβουν στήριξη, 
τους παρέχεται έγγραφο που πιστοποιεί το καθεστώς τους ως αιτούντων διεθνή προστασία 
(κεφάλαιο VI «Έγγραφο που πιστοποιεί το καθεστώς του αιτούντος διεθνή προστασία»). Η 
παρουσίαση της διαδικασίας καταχώρισης συμπληρώνεται από ειδική ενότητα, στην οποία 
περιγράφονται οι ειδικές απαιτήσεις για την καταχώριση μεταγενέστερων αιτήσεων (κεφάλαιο VII 
«Καταχώριση μεταγενέστερης αίτησης»).

Επιπλέον, ο οδηγός εξετάζει τις διάφορες μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά 
τη διαδικασία καταχώρισης για την επαλήθευση των συλλεγόμενων δεδομένων (κεφάλαιο VIII 
«Επαλήθευση δεδομένων»). Ο οδηγός καταλήγει παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα καταχώρισης στην αρχή της διαδικασίας εξέτασης 
(κεφάλαιο IX «Σημασία των δεδομένων καταχώρισης για το στάδιο της εξέτασης»).

Τέλος, στα παραρτήματα παρέχονται δύο εύχρηστοι κατάλογοι σημείων ελέγχου. Στον πρώτο 
παρουσιάζεται μια επισκόπηση των πεδίων καταχώρισης πληροφοριών που ζητούνται συνήθως από 
τον αιτούντα κατά την καταχώριση, ενώ ο δεύτερος περιλαμβάνει το είδος των πληροφοριών που θα 
πρέπει να παρέχονται στον αιτούντα σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ).

9
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I� Τρία στάδια πρόσβασης στη διαδικασία 
ασύλου

Το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα του ασύλου εισάγει ορισμένες νομικές έννοιες σχετικές με τη 
διαδικασία καταχώρισης. Ειδικότερα, το άρθρο 6 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου (ΟΔΑ) (3) 
αναφέρεται στα ακόλουθα στάδια πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου: υποβολή, καταχώριση και 
κατάθεση αίτησης ασύλου (διάγραμμα 1).

Ανάλογα με τις εθνικές ρυθμίσεις, η καταχώριση και η κατάθεση της αίτησης μπορούν να 
πραγματοποιούνται είτε ταυτόχρονα είτε χωριστά. Όταν αυτά τα δύο στάδια διεξάγονται χωριστά, 
τα βασικά δεδομένα συλλέγονται κατά κανόνα στο στάδιο της καταχώρισης, γεγονός που επιτρέπει, 
κατ’ ελάχιστο, την πρακτική οργάνωση της αρχικής υποδοχής. Στο στάδιο της κατάθεσης θα 
συγκεντρωθούν επιπλέον λεπτομερή στοιχεία.

Διάγραμμα 1. Στάδια πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΟΔΑ (4)

Υποβολή 
αίτησης

Καταχώριση 
της αίτησης

Κατάθεση της 
αίτησης

1� Υποβολή
Η πράξη με την οποία εκφράζεται η επιθυμία αίτησης διεθνούς προστασίας σε μια αρχή συνιστά 
υποβολή αίτησης (αιτιολογική σκέψη 27 και άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΟΔΑ). Οποιοσδήποτε έχει 
εκφράσει την πρόθεσή του να αιτηθεί διεθνή προστασία λογίζεται ως αιτών και καθίσταται φορέας 
όλων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό το καθεστώς.

Εάν η αίτηση υποβάλλεται σε αρχή που δεν είναι αρμόδια για την καταχώριση σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, η εν λόγω αρχή πρέπει να αποστείλει τον φάκελο στην αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της 
καταχώρισης της αίτησης, ώστε ο αιτών να μπορεί να επωφεληθεί από τις υλικές συνθήκες υποδοχής 
που ορίζονται στο άρθρο 17 της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής (ΟΣΥ) (5).

(3) 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) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).

(4) EASO, Trainers’ manual on registration of applicants for international protection in Italy (έγγραφο περιορισμένης 
πρόσβασης), Ρώμη, 2020.

(5) Βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Ιουνίου 2020, Ministerio Fiscal [Ισπανία] κατά VL, C-36/20, 
ECLI:EU:C:2020:495. Σύνοψη διατίθεται στη βάση δεδομένων νομολογίας της EASO.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013L0032
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=227722&part=1&doclang=EL&text=&dir=&occ=first&cid=112731
https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1117
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Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις ενεργοποιεί η υποβολή αίτησης διεθνούς 
προστασίας;

Από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, ο αιτών:

• επιτρέπεται να παραμείνει στο έδαφος του κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των συνόρων 
ή στις ζώνες διέλευσης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου (άρθρο 9 της ΟΔΑ) (6)·

• ενημερώνεται σε γλώσσα την οποία κατανοεί [άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΔΑ]·

• έχει πρόσβαση σε διερμηνέα για να εκθέσει την περίπτωσή του όταν αυτό είναι απαραίτητο 
[άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΟΔΑ]·

• επιτρέπεται να επικοινωνεί με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) και/ή με οποιονδήποτε άλλο οργανισμό που παρέχει νομικές συμβουλές [άρθρο 12 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της ΟΔΑ]·

• εκτιμάται αν ενδεχομένως χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων και/ή έχει ειδικές ανάγκες 
υποδοχής [άρθρο 24 παράγραφος 1 της ΟΔΑ και άρθρο 22 παράγραφος 1 της ΟΣΥ (7)]·

• απολαύει υλικών συνθηκών υποδοχής που εξασφαλίζουν επαρκές βιοτικό επίπεδο, 
διασφαλίζουν τη συντήρησή του και προστατεύουν τη σωματική και την ψυχική του υγεία 
(άρθρο 17 της ΟΣΥ) (8)·

• διαβεβαιώνεται ότι το προαναφερόμενο βιοτικό επίπεδο θα επιτευχθεί στην ειδική περίπτωση 
των ευάλωτων προσώπων και των προσώπων που τελούν υπό κράτηση (άρθρα 17 και 21 της 
ΟΣΥ)·

• λαμβάνει, σε περίπτωση κράτησης, νομικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
εγγυήσεων για ευάλωτα πρόσωπα και αιτούντες με ειδικές ανάγκες υποδοχής (άρθρα 8, 9, 10 
και 11 της ΟΣΥ)·

• σε περίπτωση κράτησης, έχει πραγματική πρόσβαση σε οργανώσεις και πρόσωπα που 
ενημερώνουν και συμβουλεύουν (άρθρο 8 της ΟΔΑ)·

• λαμβάνει την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οποία περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, τις πρώτες βοήθειες και την αναγκαία θεραπεία ασθενειών και σοβαρών 
πνευματικών διαταραχών· επιπλέον οι αιτούντες με ειδικές ανάγκες υποδοχής λαμβάνουν 
την απαραίτητη ιατρική ή άλλη συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της 
κατάλληλης ψυχιατρικής περίθαλψης (άρθρο 19 της ΟΣΥ)·

• λαμβάνει συνδρομή, σε περιπτώσεις ασυνόδευτων παιδιών, για τον εντοπισμό μελών 
της οικογένειάς του το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή αίτησης, ενώ παράλληλα 
προστατεύεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (άρθρο 24 της ΟΣΥ)·

(6) Ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις, συγκεκριμένα όταν ο αιτών θεωρείται ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους 
ή συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία του κράτους (άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας περί αναγνώρισης), καθώς και για 
συγκεκριμένα είδη μεταγενέστερων αιτήσεων (άρθρο 41 της ΟΔΑ), στο πλαίσιο της έκδοσης (άρθρο 9 παράγραφος 2 της 
ΟΔΑ) και μόνο στον βαθμό που τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης. 

(7) 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) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).

(8) Οι «υλικές συνθήκες υποδοχής» ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) της ΟΣΥ ως «οι συνθήκες υποδοχής που περιλαμβάνουν 
την παροχή στέγης, τροφής και ρουχισμού, σε είδος ή υπό μορφή οικονομικού βοηθήματος ή δελτίων, ή συνδυασμό των 
τριών, καθώς και ένα βοήθημα για τα καθημερινά έξοδα».

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0033
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• διαβεβαιώνεται ότι τηρείται η αρχή της ενότητας της οικογένειας, όταν του παρέχεται στέγαση 
(άρθρο 12 της ΟΣΥ)·

• έχει τη δυνατότητα προσφυγής κατά αποφάσεων που αφορούν την παροχή, την απόσυρση ή 
τον περιορισμό των συνθηκών υποδοχής ή αποφάσεων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 
και διαμονή (άρθρο 26 της ΟΣΥ)·

• υποχρεούται να συνεργάζεται με τις αρχές (άρθρο 13 παράγραφος 1 της ΟΔΑ).

2� Καταχώριση
Μετά την υποβολή της, η αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να καταχωριστεί. Ως καταχώριση 
νοείται η καταγραφή της πρόθεσης του αιτούντος να ζητήσει προστασία. Οι χώρες της ΕΕ+ πρέπει να 
ορίσουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την καταχώριση αιτήσεων διεθνούς προστασίας σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο (άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΟΔΑ).

Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις ενεργοποιούνται κατά το στάδιο της 
καταχώρισης;

Δεν υπάρχουν ειδικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που ενεργοποιούνται κατά το στάδιο της καταχώρισης 
πέραν των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που ενεργοποιούνται με την υποβολή της αίτησης. Στόχος 
της φάσης αυτής είναι η δημιουργία επίσημου αρχείου, ώστε ο αιτών να μπορεί να απολαύει ουσιαστικά 
των δικαιωμάτων αυτών και να είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις αναφερόμενες υποχρεώσεις 
(αιτιολογική σκέψη 27 της ΟΔΑ). Ως εκ τούτου, η καταχώριση θα πρέπει να ολοκληρώνεται το ταχύτερο 
δυνατό, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 6 της ΟΔΑ.

Μέγιστη περίοδος: 3 εργάσιμες ημέρες

Αίτηση που 
υποβλήθηκε στις 
αρχές που είναι 
αρμόδιες για την 
καταχώρισή της

Μέγιστη περίοδος: 6 εργάσιμες ημέρες

Αίτηση που 
υποβλήθηκε σε άλλες 
αρχές, δηλαδή σε 
αρχή που δεν είναι 
αρμόδια για την 
καταχώρισή της

10 εργάσιμες ημέρες

Μεγάλος αριθμός 
ταυτόχρονων 
αιτήσεων που καθιστά 
πολύ δύσκολη την 
τήρηση της 
προθεσμίας των 
3 ή 6 ημερών

3� Κατάθεση
Οι χώρες της ΕΕ+ υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε το πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση 
διεθνούς προστασίας να έχει τη δυνατότητα να την καταθέσει το ταχύτερο δυνατό (άρθρο 6 
παράγραφος 2 της ΟΔΑ). Οι χώρες της ΕΕ+ πρέπει να ορίσουν ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την 
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κατάθεση αιτήσεων διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο (άρθρο 6 παράγραφος 1 της 
ΟΔΑ). Ωστόσο, εάν ένα πρόσωπο δεν καταθέσει την αίτησή του, η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να λάβει 
απόφαση να διακόψει τη διαδικασία (άρθρο 6 παράγραφος 2 και άρθρο 28 της ΟΔΑ).

Η κατάθεση της αίτησης ολοκληρώνει τη διαδικασία καταχώρισης. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει η 
διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Οι χώρες της ΕΕ+ μπορούν να θεσπίσουν πρόσθετους κανόνες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων 
διεθνούς προστασίας. Για παράδειγμα, η εθνική νομοθεσία μπορεί να προβλέπει ότι η κατάθεση 
πρέπει να πραγματοποιείται αυτοπροσώπως και/ή σε καθορισμένο χώρο (άρθρο 6 παράγραφος 3 της 
ΟΔΑ).

Αυτά τα τρία στάδια πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου —υποβολή, καταχώριση και κατάθεση 
αίτησης διεθνούς προστασίας— δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τρία χωριστά στάδια της 
διαδικασίας. Η ΟΔΑ επιτρέπει τη συγχώνευση των φάσεων καταχώρισης και κατάθεσης σε ένα 
στάδιο, εφόσον πληρούνται οι γενικές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων οι προθεσμίες καταχώρισης και η 
παροχή της δυνατότητας κατάθεσης αίτησης. Αρκετές χώρες της ΕΕ+ συνδυάζουν τις δύο φάσεις σε ένα 
ενιαίο διαδικαστικό στάδιο, ενώ άλλες θεωρούν την καταχώριση και την κατάθεση ως διακριτά στάδια 
με διαφορετικά έννομα αποτελέσματα. Εάν ο αιτών υποβάλλει την αίτησή του για πρώτη φορά 
απευθείας στις αρχές που είναι αρμόδιες για την καταχώριση και την κατάθεση της αίτησης, τα τρία 
στάδια μπορούν να συνδυαστούν ακόμη και σε ένα.

Όταν ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει την αίτηση μετά το στάδιο της καταχώρισης, θα πρέπει να 
ενημερώνεται σχετικά με τον τρόπο και τον τόπο κατάθεσης της αίτησης, καθώς και για τις συνέπειες 
εάν δεν κατατεθεί η αίτηση. Εάν η αίτηση κατατίθεται μέσω ειδικού εντύπου το οποίο πρέπει να 
συμπληρωθεί από τον αιτούντα, το έντυπο παρέχεται κατά τον χρόνο της καταχώρισης, μαζί με 
επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής του στην αποφαινόμενη αρχή. Εάν η αίτηση κατατίθεται 
αυτοπροσώπως σε καθορισμένο χώρο μετά την καταχώριση, συνιστάται να υπάρχει ένα σύστημα 
διαχείρισης ραντεβού, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα, κατά τον χρόνο της καταχώρισης, να 
ενημερώνεται εγγράφως ο αιτών σχετικά με τον ακριβή τόπο και τον χρόνο όπου μπορεί να κατατεθεί 
η αίτηση. Για να εξασφαλιστεί ότι η κατάθεση θα πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό, συνιστάται 
επίσης να εφαρμόζεται ένα σύστημα παρακολούθησης προκειμένου να καταγράφεται το διάστημα 
που μεσολαβεί μεταξύ της καταχώρισης της αίτησης και της κατάθεσής της.

Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις ενεργοποιούνται κατά το στάδιο της 
«κατάθεσης»;

Η κατάθεση της αίτησης διεθνούς προστασίας ενεργοποιεί περαιτέρω ειδικά δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

• η έναρξη της προθεσμίας για τη διαδικασία εξέτασης (άρθρο 31 παράγραφος 3 της ΟΔΑ)·
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• η έναρξη της προθεσμίας για τη διαδικασία προσδιορισμού της χώρας της ΕΕ+ που είναι 
υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης (9) (άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙΙ) (10)·

• τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία κατοχυρώνονται από την ΟΣΥ και σύμφωνα με τα οποία:

 κ μέσα σε εύλογη προθεσμία (δηλαδή, που δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την κατάθεση της 
αίτησης), οι αιτούντες ενημερώνονται για τις παροχές και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται 
με τις συνθήκες υποδοχής, καθώς και για τις οργανώσεις ή τις ομάδες προσώπων που 
παρέχουν ειδική νομική βοήθεια και δύνανται να τους συνδράμουν ή να τους ενημερώσουν 
για τις υπάρχουσες συνθήκες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης (άρθρο 5 της ΟΣΥ) (11)·

 κ εντός 3 ημερών από την κατάθεση, χορηγείται στους αιτούντες έγγραφο το οποίο εκδίδεται 
στο όνομά τους και το οποίο πιστοποιεί ότι πρόκειται για αιτούντες και ότι επιτρέπεται να 
παραμείνουν στο έδαφος της χώρας της ΕΕ+ επί όσο διάστημα εκκρεμεί ή εξετάζεται η αίτηση 
(άρθρο 6 της ΟΣΥ)·

 κ χορηγείται στους αιτούντες ταξιδιωτικό έγγραφο οσάκις ανακύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί 
λόγοι οι οποίοι υπαγορεύουν την παρουσία τους σε άλλη χώρα (άρθρο 6 της ΟΣΥ)·

 κ παρέχεται στους αιτούντες το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα στο έδαφος του κράτους 
μέλους υποδοχής ή στην περιοχή την οποία τους ορίζουν οι χώρες της ΕΕ+ (άρθρο 7 της ΟΣΥ)·

 κ στις περιπτώσεις παιδιών, χορηγείται στους αιτούντες πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους ημεδαπούς, η οποία δεν πρέπει 
να καθυστερεί πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης (άρθρο 14 της ΟΣΥ)· 
παρέχονται στους αιτούντες προπαρασκευαστικά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων 
γλωσσικών μαθημάτων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και 
συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα (άρθρο 14 της ΟΣΥ)·

 κ το αργότερο εννέα μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης, παρέχεται στους αιτούντες 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας εάν δεν έχει ληφθεί πρωτοδίκως απόφαση από την αρμόδια 
αρχή και η καθυστέρηση δεν μπορεί να αποδοθεί στον αιτούντα (άρθρο 15 της ΟΣΥ, με τη 

(9) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε ότι «το άρθρο 20, παράγραφος 2, του κανονισμού Δουβλίνο III έχει 
την έννοια ότι αίτηση διεθνούς προστασίας λογίζεται υποβληθείσα όταν ένα έγγραφο που έχει συνταχθεί από δημόσια 
αρχή και το οποίο πιστοποιεί ότι υπήκοος τρίτης χώρας ζήτησε διεθνή προστασία περιέρχεται στην αρχή που είναι 
επιφορτισμένη με την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον εν λόγω κανονισμό και, ενδεχομένως, όταν 
έχουν περιέλθει στην εν λόγω αρχή μόνον οι κυριότερες πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ένα τέτοιο έγγραφο, 
όχι όμως το ίδιο το έγγραφο ή αντίγραφό του». Βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Ιουλίου 
2017, Tsegezab Mengesteab κατά Bundesrepublik Deutschland, C-670/16, ECLI:EU:C:2017:587. Σύνοψη διατίθεται στη βάση 
δεδομένων νομολογίας της EASO.

(10) 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)
(ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).

(11) Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών για την υποδοχή, βλ. κεφάλαιο 6 
«Ενημέρωση και παροχή συμβουλών» των Κατευθυντήριων γραμμών της EASO για τις συνθήκες υποδοχής: πρότυπα 
διαδικασιών και δείκτες του Σεπτεμβρίου του 2016: «Για να μην κατακλύζεται ο αιτών με εκτενείς πληροφορίες κατά 
την είσοδο στο κέντρο υποδοχής, η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται στον σωστό χρόνο και ανάλογα με το στάδιο 
της διαδικασίας. Τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα περιγράφεται το είδος της 
ενημέρωσης που θα παρέχεται στους αιτούντες σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το γενικό ανώτατο όριο των 15 
ημερών που τίθεται στο άρθρο 5 της ΟΣΥ».

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38019560
https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=211&returnurl=/pages/searchresults.aspx
https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=211&returnurl=/pages/searchresults.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R0604
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-ReceptionConditions-EL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-ReceptionConditions-EL.pdf
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δυνατότητα να θεσπίζονται ή να διατηρούνται σε ισχύ ευνοϊκότερες διατάξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της ΟΣΥ)· οι χώρες της ΕΕ+ μπορούν να επιτρέπουν στους αιτούντες πρόσβαση στην 
επαγγελματική κατάρτιση, ασχέτως του αν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας (άρθρο 16 
της ΟΣΥ).

Στοιχεία που αξίζει να συγκρατήσετε

• Η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου περιλαμβάνει τρία στάδια, την υποβολή, την 
καταχώριση και την κατάθεση αίτησης διεθνούς προστασίας.

• Η υποβολή αίτησης ενεργοποιεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αιτούντος διεθνή 
προστασία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραμονής στη χώρα.

• Με την καταχώριση δημιουργείται επίσημο αρχείο της πρόθεσης του αιτούντος να ζητήσει 
διεθνή προστασία, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ότι ο αιτών είναι αιτών διεθνή 
προστασία.

• Η κατάθεση της αίτησης ολοκληρώνει τη διαδικασία καταχώρισης και, από τη στιγμή αυτή, 
ξεκινά η διαδικασία εξέτασης.

• Ανάλογα με το εθνικό δίκαιο, τα τρία στάδια δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη χωριστά στάδια της 
διαδικασίας, καθώς μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ή δύο στάδια.
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II� Περιβάλλον καταχώρισης

1� Εγκαταστάσεις και χώροι
Οι εγκαταστάσεις που διαμορφώνονται για την καταχώριση και την κατάθεση διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αποδοτικότητα της διαδικασίας τόσο για τους αιτούντες όσο και για 
το προσωπικό. Ανάλογα με τον αριθμό των νέων αφίξεων, οι χώρες της ΕΕ+ μπορούν να αποφασίσουν 
να δημιουργήσουν πολλαπλά γραφεία καταχώρισης στο έδαφός τους ή ακόμη και κινητές μονάδες 
καταχώρισης για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών.

Κατά την επιλογή χώρου για σκοπούς καταχώρισης και/ή κατάθεσης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες καταχώρισης και τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν 
ταυτόχρονα τις εγκαταστάσεις. Για τον προσδιορισμό του βέλτιστου διαθέσιμου χώρου για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την προσβασιμότητα για άτομα με 
αναπηρία, το μέγεθος των χώρων (δηλαδή, την ικανότητά τους να φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ατόμων) 
και τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού καθισμάτων στον χώρο αναμονής, κατάλληλου συστήματος 
εξαερισμού ή κλιματισμού, εύκολης πρόσβασης σε χωριστές εγκαταστάσεις υγιεινής για γυναίκες και 
άνδρες και ξεχωριστών χώρων παιχνιδιού κατάλληλων για παιδιά.

Η εγκατάσταση καταχώρισης πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη με δημόσια μέσα μεταφοράς, αλλά 
μπορεί να βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με άλλες σχετικές εθνικές διοικητικές υπηρεσίες. Οι χώρες της 
ΕΕ+ άρχισαν πρόσφατα να ενσωματώνουν τις λειτουργίες αρχικής υποδοχής και καταχώρισης και/ή 
κατάθεσης στα κέντρα άφιξης.

Ο σχεδιασμός του χώρου πρέπει να επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας καταχώρισης/
κατάθεσης από άποψη ασφάλειας, διαθέτοντας ευκρινείς πινακίδες στους χώρους που προορίζονται 
αποκλειστικά για το προσωπικό και ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ουρών αναμονής. 
Πρέπει επίσης να επιτρέπει τη διεξαγωγή εμπιστευτικών συζητήσεων κατ’ ιδίαν.

2� Ασφάλεια
Το προσωπικό καταχώρισης θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τις διαδικασίες ασφάλειας που 
εφαρμόζονται στο γραφείο καταχώρισης. Τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν 
τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια είτε των ιδίων είτε άλλων προσώπων. Στους εν λόγω 
κινδύνους για την ασφάλεια μπορεί να περιλαμβάνονται πράξεις ή απειλές βίας, αυτοτραυματισμοί, 
κίνδυνοι για την υγεία ή πυρκαγιές. Η εγκατάσταση καταχώρισης θα πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό 
πρώτων βοηθειών και τουλάχιστον έναν υπάλληλο με γνώσεις πρώτων βοηθειών.

Η ασφάλεια και η προστασία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των διαδικασιών καταχώρισης. 
Οι ανεπαρκείς ή ακατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας ενδέχεται να αποτρέπουν τους αιτούντες να 
προσεγγίσουν τα γραφεία καταχώρισης. Επιπλέον, οι ανεπαρκείς διαδικασίες ασφάλειας ενδέχεται να 
παρεμποδίσουν τις δραστηριότητες καταχώρισης.

Η ασφάλεια εξασφαλίζεται όχι μόνο μέσω διαδικασιών ασφάλειας αλλά και μέσω ποιοτικών 
διαδικασιών καταχώρισης. Δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες ενισχύουν την εμπιστοσύνη και 
μετριάζουν τις εντάσεις. Η ενημέρωση, στο πλαίσιο της οποίας δίνονται μεταξύ άλλων απαντήσεις στις 
ανησυχίες του αιτούντος, διαδραματίζει καίριο ρόλο στη στρατηγική ασφάλειας, καθώς αποτρέπει τις 
παρεξηγήσεις και βοηθά να αντιμετωπιστούν εγκαίρως οποιαδήποτε ζητήματα ή τυχόν αναστάτωση. 
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Καλές πρακτικές
Τα μέτρα ασφάλειας που παρατίθενται κατωτέρω δεν είναι εξαντλητικά· επιπλέον, σκοπός τους 
είναι να αποτραπούν ή να αντιμετωπιστούν ζητήματα ασφάλειας άμεσα σχετιζόμενα με τις 
δραστηριότητες καταχώρισης ειδικότερα, και όχι με συνήθεις κινδύνους εν γένει.

Κατάρτιση του προσωπικού

Το προσωπικό που συμμετέχει στις διαδικασίες καταχώρισης εκπαιδεύεται σχετικά με τον 
τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και τον κατάλληλο τρόπο αντίδρασης σε περιστατικά. 
Η κατάρτιση περιλαμβάνει τεχνικές επικοινωνίας για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την 
αποκλιμάκωση περιστατικών ασφάλειας.

Βασικά μέτρα ασφάλειας

Είσοδος
• Το γραφείο καταχώρισης διαθέτει δύο χωριστές εισόδους: μια είσοδο μόνο για το προσωπικό 

και μια είσοδο για τους αιτούντες.
• Στην είσοδο που προορίζεται για τους αιτούντες εφαρμόζονται μέτρα για τον έλεγχο του 

πλήθους και την εύρυθμη είσοδο των ατόμων.

Εντός του γραφείου
• Έχουν ληφθεί μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των αιτούντων στο γραφείο 

καταχώρισης, με σαφή διάκριση μεταξύ:
 o των χώρων στους οποίους έχουν πρόσβαση οι αιτούντες·
 o των χώρων όπου απαιτείται συνοδεία·
 o των χώρων στους οποίους οι αιτούντες δεν έχουν πρόσβαση.

• Ο χώρος αναμονής διαχωρίζεται από τον χώρο διεξαγωγής των συνεντεύξεων.
• Η κυκλοφορία των αιτούντων εντός του γραφείου καταχώρισης οργανώνεται με τη 

διαμόρφωση μιας διαδρομής που οδηγεί απευθείας από την είσοδο στο γραφείο υποδοχής, 
στον χώρο αναμονής, στην αίθουσα συνεντεύξεων και στην έξοδο.

• Η διαμόρφωση του χώρου υποδοχής και της αίθουσας συνεντεύξεων θα πρέπει να επιτρέπει 
την εύκολη έξοδο του προσωπικού ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, στις αίθουσες 
συνεντεύξεων, το προσωπικό καταχώρισης θα κάθεται με την πλάτη στην πόρτα εξόδου 
πίσω του.

Αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας
• Εφαρμόζονται μέτρα που παρέχουν στο προσωπικό καταχώρισης τη δυνατότητα να 

ειδοποιεί το προσωπικό ασφάλειας για περιστατικά (π.χ. κουμπιά ειδοποίησης στις αίθουσες 
συνεντεύξεων).

• Εφαρμόζονται διαδικασίες για την αναφορά περιστατικών ασφάλειας από τους αιτούντες και 
το προσωπικό στον αρμόδιο υπάλληλο, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την παρακολούθηση, 
την ανάλυση και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του συστήματος ασφάλειας.

Έξοδος
• Μόλις οι αιτούντες ολοκληρώσουν τις διατυπώσεις για τις οποίες ήρθαν στο γραφείο, ο 

αρμόδιος υπάλληλος θα πρέπει να διασφαλίσει την έξοδό τους από το γραφείο.
• Η έξοδος για τους αιτούντες είναι διαφορετική από την είσοδο.
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3� Απόρρητο
Το δικαίωμα στην τήρηση του απορρήτου πρέπει να διασφαλίζεται για τους αιτούντες διεθνή 
προστασία (άρθρο 48 της ΟΔΑ). Το απόρρητο αποτελεί αρχή που εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας ασύλου. Δεν μπορούμε να αναμένουμε από τους αιτούντες να αποκαλύψουν 
λεπτομέρειες σχετικά με τον φόβο δίωξης ή σοβαρής βλάβης εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί 
το απόρρητο. Η αρχή του απορρήτου ισχύει επίσης για τη διαδικασία καταχώρισης και για τις 
πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκειά της.

Οι εγκαταστάσεις και οι διαδικασίες καταχώρισης θα πρέπει να επιτρέπουν στους αιτούντες να 
παρέχουν στο προσωπικό καταχώρισης έγγραφα και προσωπικές πληροφορίες υπό συνθήκες που δεν 
υπονομεύουν το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και το απόρρητο.

Οι αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία καταχώρισης πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα 
αποκαλυφθούν πληροφορίες στους φερόμενους ως υπεύθυνους της δίωξης ή της πρόκλησης σοβαρής 
βλάβης (άρθρο 30 της ΟΔΑ). Οι αρχές καταχώρισης δεν θα πρέπει επίσης να ζητούν πληροφορίες 
από τους φερόμενους ως υπεύθυνους της δίωξης ή της πρόκλησης σοβαρής βλάβης κατά τρόπο 
που θα έθετε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αιτούντος ή των εξαρτώμενων από αυτόν 
προσώπων, ή την ελευθερία και την ασφάλεια των συγγενών τους που εξακολουθούν να ζουν στη 
χώρα καταγωγής.

Επιπλέον, οι αρχές καταχώρισης δεσμεύονται από την αρχή του απορρήτου όπως ορίζεται στο εθνικό 
δίκαιο (άρθρο 48 της ΟΔΑ). Εάν απαιτούνται υπηρεσίες διερμηνείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
καταχώρισης, ο διερμηνέας θα πρέπει επίσης να δεσμεύεται από την αρχή του απορρήτου.

Οι αιτούντες θα πρέπει να ενημερώνονται για το δικαίωμά τους στο απόρρητο των διαδικασιών 
ασύλου κατά το στάδιο της καταχώρισης. 

Καλή πρακτική
Τα ακόλουθα πρακτικά μέτρα ενδέχεται να είναι κατάλληλα για την τήρηση του απορρήτου κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης.
• Αποφύγετε να πείτε το όνομα του αιτούντος παρουσία άλλων προσώπων ή να αναρτήσετε 

ονόματα σε χώρους αναμονής. Κατά την επικοινωνία με τους αιτούντες ή σχετικά με τους 
αιτούντες σε χώρους υποδοχής/αναμονής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές 
μεθόδους, όπως να χορηγήσετε αριθμούς ή έγχρωμες μάρκες.

Ειδικό θέμα: Αιτήματα πληροφοριών σχετικά με αιτούντα από μέλος της 
οικογένειάς του

Ο χειρισμός ενός αιτήματος παροχής πληροφοριών σχετικά με αιτούντα το οποίο υποβάλλεται από 
μέλος της οικογένειάς του θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή.

Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να προκύψουν με διάφορους τρόπους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
καταχώρισης. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να ζητήσει από την αρχή καταχώρισης να επιβεβαιώσει 
αν ένα από τα μέλη της οικογένειάς του έχει καταχωρίσει αίτηση διεθνούς προστασίας. Εναλλακτικά, 
κάποιος μπορεί να ζητήσει από την αρχή καταχώρισης να έρθει σε επαφή με μέλος της οικογένειάς του 
που είναι γνωστό ότι έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας.
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Σύμφωνα με την αρχή του απορρήτου, καμία πληροφορία δεν θα πρέπει να γνωστοποιείται 
σε οποιονδήποτε, εκτός εάν το ενδιαφερόμενο μέλος της οικογένειας έχει δώσει γραπτώς τη 
συγκατάθεσή του. Το ίδιο ισχύει επίσης για πληροφορίες σχετικά με το αν το μέλος της οικογένειας 
έχει πράγματι υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή όχι.

Μια ορθή πρακτική είναι να ζητούνται τα στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει το αίτημα και 
η εικαζόμενη σχέση του με το μέλος της οικογένειάς του και να ενημερώνεται το πρόσωπο που 
υποβάλλει το αίτημα ότι θα γίνει σχετική έρευνα και ότι, εάν βρεθεί, τα στοιχεία επικοινωνίας του 
θα κοινοποιηθούν στο εν λόγω μέλος της οικογένειας, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου που 
υποβάλλει το αίτημα. Ενημερώστε το πρόσωπο που υποβάλλει το αίτημα ότι εναπόκειται στο μέλος 
της οικογένειας να επικοινωνήσει μαζί του ή όχι.

Στοιχεία που αξίζει να συγκρατήσετε

• Οι εγκαταστάσεις και οι χώροι καταχώρισης πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες της διαδικασίας καταχώρισης, όπως είναι ο αριθμός των 
νέων αφίξεων, η προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, οι ευαισθητοποιημένες ως προς τη 
διάσταση του φύλου και φιλικές προς τα παιδιά ρυθμίσεις και η προσβασιμότητα με δημόσια 
μέσα μεταφοράς.

• Η ασφάλεια και η προστασία επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της διαδικασίας καταχώρισης, η 
οποία μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της επίγνωσης των δυνητικών κινδύνων για την ασφάλεια 
και των τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών, αλλά και με την εφαρμογή δίκαιης και 
διαφανούς διαδικασίας καταχώρισης. 

• Το απόρρητο πρέπει να διασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης, 
τόσο με τη χρήση εγκαταστάσεων καταχώρισης και χώρων που εγγυώνται το απόρρητο 
όσο και με τη διαχείριση των συλλεγόμενων δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα 
εμπιστευτικότητας
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III� Ενημέρωση
Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΔΑ, οι αιτούντες ενημερώνονται 
τουλάχιστον για τα ακόλουθα:

i) τη διαδικασία που ακολουθείται·
ii) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διαδικασία·
iii) τυχόν συνέπειες της μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους και της μη συνεργασίας με 

τις αρχές·
iv) την προθεσμία για τη διαδικασία εξέτασης
v) τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση για υποβολή 

των στοιχείων που τεκμηριώνουν την αίτησή τους για διεθνή προστασία·
vi) τις συνέπειες ρητής ή σιωπηρής ανάκλησης της αίτησης.

Η ενημέρωση παρέχεται σε γλώσσα την οποία κατανοούν ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοούν.

Οι πληροφορίες παρέχονται εγκαίρως ώστε να μπορέσουν οι αιτούντες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

1� Γιατί θα πρέπει να ενημερώνονται οι αιτούντες;
Το δικαίωμα ενημέρωσης αποτελεί μία από τις βασικές εγγυήσεις που παρέχει η ΟΔΑ [άρθρο 12 
παράγραφος 1 στοιχείο α)].

Η ενημέρωση των αιτούντων είναι σημαντική για τη διασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής 
διαδικασίας ασύλου. Οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
και να κατανοούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ώστε να παρουσιάζουν τους ισχυρισμούς τους 
όσο το δυνατόν πληρέστερα και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι προς το 
συμφέρον τόσο των αιτούντων όσο και της εθνικής διοίκησης, ιδίως στις χώρες της ΕΕ+ που θεωρούν ότι 
εναπόκειται στους αιτούντες να υποβάλουν το συντομότερο δυνατό όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
για την τεκμηρίωση των αιτήσεών τους [άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας περί αναγνώρισης (ΟΑ)].

Η ενημέρωση των αιτούντων καθίσταται ακόμη πιο σημαντική δεδομένου ότι, πριν από την 
επικοινωνία τους με το γραφείο καταχώρισης, συχνά γνωρίζουν ελάχιστα για τη διαδικασία ασύλου. 
Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι λαμβάνουν ψευδείς ή αντικρουόμενες πληροφορίες από τρίτους.

2� Πότε θα πρέπει να ενημερώνονται οι αιτούντες;
Η ΟΔΑ ορίζει ότι οι χώρες της ΕΕ+ θα πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τους αιτούντες, ώστε να 
μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα 
με την ΟΔΑ.

Δεδομένου ότι ορισμένα από τα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις ισχύουν από τη στιγμή που 
υποβάλλεται η αίτηση διεθνούς προστασίας, η ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται κατά την έναρξη 
της διαδικασίας.

Ως καλή πρακτική συνιστάται η ενημέρωση να παρέχεται το αργότερο κατά το στάδιο της κατάθεσης 
και σε κάθε περίπτωση εγκαίρως πριν από την προσωπική συνέντευξη.
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3� Τι είδους ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται;
Ο αιτών θα πρέπει πρωτίστως να κατανοήσει τι είναι η διεθνής προστασία και τι αναμένεται από 
αυτόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης και κατά την προετοιμασία της προσωπικής 
συνέντευξης. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η επικαιροποίηση των πληροφοριών.

Για να συμπληρωθεί αυτή η λεπτομερής περιγραφή των εγγυήσεων ενημέρωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΔΑ, στο παράρτημα 2 του παρόντος οδηγού θα βρείτε έναν 
κατάλογο σημείων ελέγχου σχετικά με την ενημέρωση.

i) Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται

Είναι σημαντικό οι αιτούντες να ενημερώνονται και να κατανοούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας 
ασύλου. Ωστόσο, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον όγκο των πληροφοριών και στον 
βαθμό λεπτομέρειας που παρέχεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ασύλου. Η υπερβολικά εκτενής 
περιγραφή κάθε πιθανού σταδίου και επιμέρους σταδίου της διαδικασίας ασύλου στο στάδιο της 
καταχώρισης μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους αιτούντες. Στο στάδιο της καταχώρισης συνιστάται 
η παρεχόμενη ενημέρωση να περιορίζεται σε μια σύντομη επισκόπηση κάθε σταδίου της διαδικασίας 
ασύλου (καταχώριση, προσωπική συνέντευξη, κοινοποίηση και προσφυγή), και παράλληλα να 
παρέχεται λεπτομερέστερη και εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας καταχώρισης.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 
στοιχεία.

Σκοπός και αναμενόμενο αποτέλεσμα της καταχώρισης� Θα πρέπει να ενημερώσετε τους αιτούντες 
για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να καταχωριστούν, τι σημαίνει η καταχώριση και ποιες θα 
είναι οι συνέπειες εάν δεν καταχωριστούν.

• Απόρρητο της διαδικασίας ασύλου� Το απόρρητο, ως αρχή, διέπει ολόκληρη τη διαδικασία 
ασύλου (βλ. κεφάλαιο II, ενότητα 3 «Απόρρητο») και οι αιτούντες πρέπει να κατανοήσουν 
ότι τηρείται και πώς γίνεται αυτό. Εάν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα δεδομένα 
κοινοποιούνται σε άλλες εθνικές αρχές, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τους αιτούντες.

• Η διαδικασία καταχώρισης πραγματοποιείται δωρεάν� Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ορισμένα άτομα να εκμεταλλευθούν την άγνοια των αιτούντων 
και να προσπαθήσουν να τους αποσπάσουν χρήματα. Επιπλέον, πρέπει να διευκρινίσετε ότι η 
αίτηση ασύλου είναι μια πράξη που επαφίεται πλήρως στη διακριτική ευχέρεια των αιτούντων.

• Πρακτικά βήματα κατά την καταχώριση� Θα πρέπει να ενημερώσετε τους αιτούντες για όλες 
τις διαδικασίες στις οποίες αναμένεται να υποβληθούν κατά το στάδιο της καταχώρισης. Αυτές 
περιλαμβάνουν τη συλλογή στοιχείων, τη συνέντευξη καταχώρισης, τη λήψη δακτυλικών 
αποτυπωμάτων και, ενδεχομένως, τη λήψη άλλων βιομετρικών δεδομένων, όπως φωτογραφία 
προσώπου και υπογραφή.

• Διαδικασία προσδιορισμού της χώρας της ΕΕ+ που είναι υπεύθυνη για την εξέταση αίτησης 
διεθνούς προστασίας� Θα πρέπει να ενημερώσετε τους αιτούντες ότι θα εξεταστεί αν κάποια 
άλλη χώρα της ΕΕ+ είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας. Για 
τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό οι αιτούντες να παρέχουν συνεκτικές, λεπτομερείς και 
επαληθεύσιμες πληροφορίες σχετικά με μέλη της οικογένειάς τους που βρίσκονται στο έδαφος 
χωρών της ΕΕ+, τυχόν θεωρήσεις ή άδειες διαμονής που έχουν εκδοθεί γι’ αυτούς από χώρα 
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της ΕΕ+, την είσοδο ή παραμονή σε άλλη χώρα της ΕΕ+, τη διέλευση από χώρα της ΕΕ+ ή την 
κατάθεση προγενέστερης αίτηση διεθνούς προστασίας σε χώρα της ΕΕ+. Το φυλλάδιο με τίτλο 
Έχω ζητήσει άσυλο στην ΕΕ — Ποια χώρα θα διεκπεραιώσει την αίτησή μου; (12), το οποίο είναι 
κοινό για όλα τα κράτη μέλη, θα πρέπει να παρέχεται στους αιτούντες σε γλώσσα την οποία 
κατανοούν ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοούν.

• Έγγραφο που πιστοποιεί το καθεστώς των αιτούντων� Θα πρέπει να ενημερώνετε τους 
αιτούντες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν όσον αφορά το έγγραφο που εκδίδεται μετά 
την καταχώριση, καθώς επίσης σχετικά με την περίοδο ισχύος και τις διαδικασίες ανανέωσης 
απολεσθέντων εγγράφων ή εγγράφων που έχουν λήξει.

• Πώς και πού κατατίθεται η αίτηση εάν η καταχώριση και η κατάθεση πραγματοποιούνται 
χωριστά� Θα πρέπει να ενημερώνετε τους αιτούντες γραπτώς σχετικά με τον τρόπο και τον τόπο 
κατάθεσης αιτήσεων, καθώς επίσης σχετικά με τις συνέπειες της μη κατάθεσης αίτησης. Όποτε 
κρίνεται αναγκαίο, οι γραπτές πληροφορίες συμπληρώνονται με προφορικές επεξηγήσεις ώστε 
να διασφαλίζεται ότι έγιναν κατανοητές από τον αιτούντα.

• Όταν υπάρχουν παιδιά, το δικαίωμα του παιδιού να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας� 
Θα πρέπει να ενημερώνετε τους αιτούντες, κατά περίπτωση, ότι ένα παιδί έχει το δικαίωμα να 
υποβάλει αίτηση είτε αυτοπροσώπως, εάν είναι νομικά ικανό να συμμετέχει στις διαδικασίες 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, είτε μέσω των γονέων του, άλλων μελών της οικογένειάς του, 
ενηλίκου ο οποίος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό ή μέσω εκπροσώπου.

• Ενημέρωση του εξαρτώμενου ενήλικα, κατά περίπτωση� Όταν υποβάλλεται αίτηση εξ 
ονόματος εξαρτώμενου ενήλικα που διαθέτει νομική ικανότητα, θα πρέπει να ενημερώνετε 
τον εξαρτώμενο ενήλικα για τις συνέπειες της κατάθεσης της αίτησης εξ ονόματός του, καθώς 
και για το δικαίωμά του να υποβάλει χωριστή αίτηση, πριν από την κατάθεση της αίτησης ή 
πριν από την προσωπική συνέντευξη. Πρέπει επίσης να ζητήσετε γραπτώς τη συγκατάθεση του 
εξαρτώμενου ενήλικα για την κατάθεση αίτησης εξ ονόματός του, εάν δεν επιθυμεί να υποβάλει 
ο ίδιος αίτηση.

ii)  Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
αιτούντων κατά τη διαδικασία

Κατά το στάδιο της καταχώρισης, θα πρέπει να ενημερώνετε τους αιτούντες σχετικά με τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποβολή και την κατάθεση αίτησης διεθνούς προστασίας.

Υποχρεώσεις
• Υποχρέωση συνεργασίας με τις αρχές (άρθρο 13 παράγραφος 1 της ΟΔΑ). Το σημαντικότερο 

είναι ότι αυτή περιλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων που απαιτούνται για την 
τεκμηρίωση της αίτησης διεθνούς προστασίας, είτε το συντομότερο δυνατό είτε το αργότερο 
κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, ανάλογα με την εθνική πρακτική. Μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνει την υποχρέωση απάντησης σε αιτήματα ενημέρωσης, όπως ορίζεται 
στην εθνική νομοθεσία.

(12) Παράρτημα X, μέρος A του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 118/2014 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2014, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 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 (ΕΕ L 39 της 8.2.2014, σ. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0118
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• Υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον των αρχών, είτε χωρίς καθυστέρηση είτε σε 
καθορισμένο χρόνο [άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΟΔΑ].

• Υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του αιτούντος και σχετίζονται 
με την εξέταση της αίτησης, όπως το διαβατήριό του [άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) της 
ΟΔΑ].

• Υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών υποβολής υποστηρικτικών στοιχείων, όπως ορίζεται στην 
εθνική νομοθεσία (άρθρο 4 παράγραφος 1 της ΟΑ).

• Υποχρέωση γνωστοποίησης της διεύθυνσης διαμονής του αιτούντος και τυχόν αλλαγών της 
στις αρχές [άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της ΟΔΑ]. Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία και 
την κατάσταση του αιτούντος, ενδέχεται να είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση της αλλαγής της 
διεύθυνσης κατοικίας ή των στοιχείων επικοινωνίας στις αρμόδιες αρχές. Ενδέχεται να έχουν 
επιβληθεί στον αιτούντα και άλλες υποχρεώσεις, όπως η υποχρέωση τακτικής εμφάνισης ή 
διαμονής σε τόπο που αποφασίζεται από τις αρχές.

• Υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων το συντομότερο δυνατό και διαβίβασής τους 
στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλοσκόπησης των αιτούντων άσυλο (Eurodac) εντός 
72 ωρών από την κατάθεση της αίτησης διεθνούς προστασίας για αιτούντες ηλικίας τουλάχιστον 
14 ετών και άνω [άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού Eurodac (13)].

Δικαιώματα
• Δικαίωμα παραμονής στο κράτος μέλος έως ότου εξεταστεί η αίτηση (άρθρο 9 της ΟΔΑ).

• Δικαίωμα σε υλικές συνθήκες υποδοχής που εξασφαλίζουν επαρκές βιοτικό επίπεδο (14) 
(άρθρο 17 της ΟΣΥ). Οι αιτούντες έχουν επίσης το δικαίωμα να ενημερώνονται για τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις που δικαιούνται.

• Πρόσβαση σε διερμηνέα [άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΟΔΑ]. Οι αιτούντες 
ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμά τους να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες διερμηνέα για να 
εκθέσουν την περίπτωσή τους στην αρμόδια αρχή, όταν αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η διεξαγωγή σε γλώσσα την οποία ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί ο αιτών.

• Δικαίωμα νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης στη διαδικασία ασύλου (άρθρο 22 της 
ΟΔΑ). Οι αιτούντες ενημερώνονται για τη δυνατότητα πρόσβασης σε νομική συνδρομή και 
εκπροσώπηση. Οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
παρέχεται νομική συνδρομή και εκπροσώπηση, τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για 
την υποβολή αίτησης και τους κανόνες για την επεξεργασία των αιτήσεων.

(13) 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) (ΕΕ L 180 της 
29.6.2013, σ. 1).

(14) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές της EASO για 
τις συνθήκες υποδοχής: πρότυπα διαδικασιών και δείκτες του Σεπτεμβρίου του 2016.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-ReceptionConditions-EL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-ReceptionConditions-EL.pdf
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• Δικαίωμα επικοινωνίας με τη UNHCR και άλλες οργανώσεις που παρέχουν νομικές ή άλλες 
συμβουλές σε αιτούντες διεθνή προστασία [άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της ΟΔΑ].

• Δικαίωμα επαρκούς υποστήριξης σε περίπτωση ειδικών διαδικαστικών αναγκών που 
απορρέουν από την ικανότητα του αιτούντος να απολαύει των δικαιωμάτων του και να 
συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του λόγω ατομικών περιστάσεων (άρθρο 24 της ΟΔΑ).

• Δικαίωμα επαρκούς υποστήριξης σε περίπτωση ειδικών αναγκών υποδοχής που προκύπτουν 
από την ειδική κατάσταση ευάλωτων προσώπων (άρθρο 21 της ΟΣΥ).

• Εγγυήσεις κατά την κράτηση (άρθρο 9 παράγραφος 4 της ΟΣΥ). Ένας κρατούμενος αιτών 
ενημερώνεται εγγράφως για τους λόγους κράτησης και τις διαδικασίες που προβλέπει το 
εθνικό δίκαιο για την προσβολή της εντολής κράτησης. Ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με τη 
δυνατότητα να ζητήσει δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση.

iii)  Ενημέρωση σχετικά με τυχόν συνέπειες της μη συμμόρφωσης προς 
τις υποχρεώσεις και της μη συνεργασίας με τις αρχές

Δεδομένου ότι η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία εξέτασης 
και τις συνθήκες υποδοχής, είναι σημαντικό ο αιτών να ενημερώνεται σχετικά με τα πιθανά 
αποτελέσματα της μη συνεργασίας του με τις αρχές, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα σημεία.

• Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να διακοπεί (άρθρο 28 της ΟΔΑ). Θα πρέπει να ενημερώσετε τους 
αιτούντες ότι, εάν δεν ανταποκριθούν σε αιτήματα για την παροχή πληροφοριών με ουσιώδη 
σημασία για την αίτηση, δεν παραστούν στην προσωπική συνέντευξη ή διαφύγουν με άλλον 
τρόπο από τη διαδικασία ασύλου, οι διαδικασίες εξέτασης ενδέχεται να διακοπούν.

• Η αξιολόγηση των συναφών στοιχείων της αίτησης ασύλου μπορεί να επηρεαστεί από την 
παράλειψη του αιτούντος να υποβάλει τα στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησης 
διεθνούς προστασίας (άρθρο 4 παράγραφος 1 της ΟΑ). Θα πρέπει να ενημερώσετε τους αιτούντες 
ότι είναι καθήκον τους να τεκμηριώσουν την αίτηση διεθνούς προστασίας. Οι δηλώσεις των 
αιτούντων ενδέχεται να μη χρειάζεται να τεκμηριωθούν με έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
εάν έχουν καταβάλει πραγματική προσπάθεια να τεκμηριώσουν την αίτηση και να υποβάλουν όλα 
τα συναφή στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους σε συνεργασία με την αποφαινόμενη αρχή.

• Η διαδικασία ασύλου μπορεί να επιταχυνθεί, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όταν 
παρουσιάζονται ψευδείς πληροφορίες ή έγγραφα όσον αφορά την ταυτότητα ή την ιθαγένεια 
των αιτούντων ή όταν αποκρύπτονται πληροφορίες ή έγγραφα όσον αφορά την ταυτότητα ή την 
ιθαγένειά τους με σκοπό την παραπλάνηση των αρχών [άρθρο 31 παράγραφος 8 στοιχείο γ) της 
ΟΔΑ]. Εάν οι αιτούντες αρνηθούν τη λήψη των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων, αυτό μπορεί, 
ανάλογα με την εθνική νομοθεσία, να οδηγήσει επίσης στην επιτάχυνση της διαδικασίας 
ασύλου [άρθρο 31 παράγραφος 8 στοιχείο θ) της ΟΔΑ].

• Οι αιτούντες μπορούν να τεθούν υπό κράτηση προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα 
ή η ιθαγένειά τους ή να προσδιοριστούν στοιχεία σχετικά με την αίτηση, τα οποία σε άλλη 
περίπτωση θα ήταν αδύνατο να αποκτηθούν, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής [άρθρο 8 
παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) της ΟΣΥ].

• Οι υλικές συνθήκες υποδοχής μπορούν να περιοριστούν ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
να ανακληθούν εάν ο αιτών εγκαταλείψει τον τόπο διαμονής του ή δεν συμμορφωθεί με 
τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ή τα αιτήματα παροχής στοιχείων ή προσέλευσης σε 
προσωπική συνέντευξη [άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της ΟΣΥ].
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iv)  Ενημέρωση σχετικά με την ισχύουσα προθεσμία για τη διαδικασία 
εξέτασης

Ο αιτών θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την ισχύουσα προθεσμία για τη διαδικασία εξέτασης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 31 της ΟΔΑ, η εξέταση θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό εντός 6 μηνών 
από την κατάθεση της αίτησης. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβάλλεται ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός αιτήσεων ή για ιδιαίτερα 
περίπλοκη υπόθεση), αλλά, στην περίπτωση αυτή, ο αιτών ενημερώνεται για την καθυστέρηση.

v)  Μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι αιτούντες ώστε να 
συμμορφωθούν με την υποχρέωση για υποβολή των στοιχείων που 
τεκμηριώνουν την αίτησή τους για διεθνή προστασία

Οι αιτούντες θα πρέπει να ενημερώνονται ότι θα διοργανωθεί προσωπική συνέντευξη στην οποία θα 
μπορούν να παρουσιάσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησης (δηλαδή, 
να δηλώσουν τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και τους λόγους για τους 
οποίους δεν μπορούν να επιστρέψουν).

Ο αιτών μπορεί επίσης να προσκομίσει έγγραφα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση 
της αίτησης. Ως εκ τούτου, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με τα μέσα υποβολής των εν λόγω 
αποδεικτικών στοιχείων και σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο μπορούν να παρασχεθούν τα 
αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με την εθνική πρακτική. Εάν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
ο αιτών υποχρεούται να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία το συντομότερο δυνατό μετά την 
υποβολή της αίτησης, η σχετική ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται στον αιτούντα όσο το δυνατό 
νωρίτερα στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Συνέπειες ρητής ή σιωπηρής ανάκλησης της αίτησης

Οι αιτούντες πρέπει να ενημερώνονται ότι, εάν ανακαλέσουν την αίτησή τους για διεθνή προστασία, 
η διαδικασία εξέτασης θα σταματήσει (άρθρο 27 της ΟΔΑ σχετικά με τη ρητή ανάκληση της αίτησης). 
Η λήξη της διαδικασίας περατώνει επίσης την πρόσβαση στα δικαιώματα που παρέχονται στους 
αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραμονής στο κράτος μέλος, εκτός εάν 
υπάρχουν άλλοι λόγοι παραμονής στη χώρα.

Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε τους αιτούντες ότι, εάν οι αρχές έχουν βάσιμους λόγους να 
θεωρούν ότι ο αιτών έχει υπαναχωρήσει από την αίτησή του, η διαδικασία εξέτασης μπορεί να 
σταματήσει ή η αίτηση μπορεί να απορριφθεί (άρθρο 28 της ΟΔΑ σχετικά με τη σιωπηρή ανάκληση 
της αίτησης). Εύλογοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση 
είναι μεταξύ άλλων όταν οι αιτούντες δεν ανταποκρίνονται σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών 
με ουσιώδη σημασία για την αίτηση, δεν παραστούν για προσωπική συνέντευξη ή διαφύγουν, ή 
αναχωρήσουν από το μέρος όπου ζούσαν ή βρίσκονταν υπό κράτηση, χωρίς άδεια και χωρίς να έρθουν 
σε επαφή με τις αρχές. Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία, η διαδικασία εξέτασης μπορεί να κινηθεί εκ 
νέου εντός ορισμένης προθεσμίας, εάν ο αιτών αναφερθεί και πάλι στις αρχές.
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4� Πώς θα πρέπει να παρέχεται η ενημέρωση;
Η ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται τόσο σε εξατομικευμένη βάση όσο και με τη διάθεση των 
γενικών πληροφοριών σε σημεία στα οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμες για τους αιτούντες και 
άλλους ενδιαφερόμενους.

Εξατομικευμένη ενημέρωση των αιτούντων

Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται γραπτώς, διατυπωμένες με σαφή και απλό τρόπο. Το 
τυποποιημένο ενημερωτικό υλικό (π.χ. φυλλάδια) θα πρέπει να διατίθεται σε διάφορες σχετικές 
γλώσσες.

Οι γραπτές πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται με προφορικές επεξηγήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό δεδομένου του διαφορετικού επιπέδου γραμματισμού κάθε αιτούντα και σας επιτρέπει να 
προσαρμόσετε τις πληροφορίες στις ιδιαίτερες συνθήκες του αιτούντος.

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε γλώσσα που ο αιτών κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι 
κατανοεί και η οποία μπορεί να είναι διαφορετική από τη μητρική του γλώσσα.

Οι πληροφορίες προσαρμόζονται στην ηλικία / στο επίπεδο αντίληψης του αιτούντος, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών αναγκών και των ατομικών περιστάσεών του.

Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι ο αιτών κατανοεί όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, μια καλή πρακτική είναι να ζητήσετε από τους αιτούντες να επαναλάβουν ή 
να συνοψίσουν, με δικά τους λόγια, τις πληροφορίες που τους παρείχατε.

Μια καλή πρακτική είναι να παρέχονται στους αιτούντες διάφορα μέσα, μεταξύ άλλων διαδικτυακές 
πλατφόρμες, για να ελέγχουν την κατάσταση της αίτησης διεθνούς προστασίας που έχουν υποβάλει.

Διάδοση πληροφοριών

Οι πληροφορίες σχετικά με τις τυποποιημένες διαδικασίες καταχώρισης θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 
ανά πάσα στιγμή, λαμβανομένων υπόψη των βασικών γλωσσών και των διαφορετικών επιπέδων 
γραμματισμού και εκπαίδευσης των αιτούντων.

Στις μεθόδους διάδοσης μπορεί να περιλαμβάνονται διάφορα μέσα παροχής πληροφοριών, όπως 
αφίσες με εικόνες, ενημερωτικά φυλλάδια, βίντεο, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και ειδικοί 
ιστότοποι.

Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν το πλεονέκτημα ότι καθιστούν τις 
πληροφορίες πιο προσιτές στους αιτούντες, οι οποίοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτές 
μέσω των τηλεφώνων τους, αλλά και ότι οι πληροφορίες μπορούν να επικαιροποιούνται άμεσα όταν 
είναι σε ψηφιακή μορφή.

5� Ποιος παρέχει την ενημέρωση;
Την ευθύνη για την εξασφάλιση και τον συντονισμό της ενημέρωσης φέρουν οι αρχές (άρθρο 12 της 
ΟΔΑ). Είναι σημαντικό να έχετε επίγνωση ότι δεν είστε οι μόνοι που παρέχετε πληροφορίες στον 
αιτούντα, καθώς υπάρχουν και άλλες αρχές και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
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του ασύλου και μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σε συνεργασία με εσάς. Ανάλογα με τις εθνικές 
ρυθμίσεις, μπορούν να παρέχονται πληροφορίες από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την καταχώριση 
και την κατάθεση, καθώς και από την αποφαινόμενη αρχή, τις αρχές υποδοχής, τους νομικούς 
συμβούλους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Σε ορισμένες χώρες, οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών συνεργάζονται επίσημα με τις αρχές για την ενημέρωση. Στο πλαίσιο αυτό, 
απαιτείται συντονισμός για να διασφαλιστεί η συνέπεια των πληροφοριών που παρέχονται στον 
αιτούντα.

6� Απάντηση σε ερωτήσεις των αιτούντων
Μετά την ενημέρωση, οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις 
σχετικά με την καταχώριση και, γενικότερα, σχετικά με τη διεθνή προστασία και τη διαδικασία 
ασύλου.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς δίνει τη δυνατότητα να αρθούν τυχόν αμφιβολίες των 
αιτούντων και προσφέρει την ευκαιρία να διαψευστούν τυχόν φήμες ή ψευδείς πληροφορίες τις 
οποίες ο αιτών έχει ενδεχομένως ακούσει ή λάβει. Όταν δίνετε απαντήσεις, είναι σημαντικό να 
παρέχετε μόνο πληροφορίες για τις οποίες είστε βέβαιοι και να παραπέμπετε τον αιτούντα σε άλλους 
συναδέλφους και/ή αρχές για ερωτήσεις στις οποίες δεν μπορείτε να απαντήσετε με βεβαιότητα.

Στοιχεία που αξίζει να συγκρατήσετε

• Το δικαίωμα στην ενημέρωση αποτελεί μία από τις βασικές εγγυήσεις που παρέχονται 
στους αιτούντες διεθνή προστασία και είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση δίκαιης και 
αποτελεσματικής διαδικασίας ασύλου. 

• Η ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται στους αιτούντες εγκαίρως, ώστε να μπορούν να 
ασκούν τα δικαιώματά τους και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, και μπορεί να 
πραγματοποιείται τόσο σε εξατομικευμένη βάση όσο και μέσω τυποποιημένου ενημερωτικού 
υλικού που είναι διαθέσιμο στους αιτούντες ανά πάσα στιγμή.

• Κατ’ ελάχιστον, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την έννοια της διεθνούς προστασίας, τη 
διαδικασία που ακολουθείται κατά την καταχώριση και τη διαδικασία εξέτασης, τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εξέτασης.

• Οι πληροφορίες προσαρμόζονται στην ηλικία / στο επίπεδο αντίληψης του αιτούντος, 
λαμβανομένων υπόψη των ατομικών περιστάσεών του.

• Πρέπει να δίνεται στους αιτούντες δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες σε 
διαφορετικούς διαύλους και σε διαφορετικές μορφές και γλώσσες. 
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IV� Συλλογή δεδομένων καταχώρισης

1� Ρόλος του υπευθύνου καταχώρισης
Ο ρόλος σας είναι να συγκεντρώνετε και να καταγράφετε ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα. Μέρος 
του βασικού αυτού ρόλου αποτελεί και η υποχρέωση να βοηθήσετε τον αιτούντα να αποσαφηνίσει 
τυχόν ασυνέπειες ή ασαφείς δηλώσεις. Θα πρέπει να είστε προνοητικοί και να βοηθάτε τους αιτούντες 
να παρέχουν σαφή, πλήρη και ακριβή δεδομένα. Ωστόσο, στις υποχρεώσεις σας δεν περιλαμβάνεται 
η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των δεδομένων που παρέχει ο αιτών. Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας 
διενεργείται σε μεταγενέστερο στάδιο από την αρμόδια αρχή ή μονάδα, συνήθως στο στάδιο της εξέτασης. 
Ορισμένες εθνικές αρχές έχουν συστήσει εξειδικευμένες μονάδες για την επαλήθευση της αξιοπιστίας 
συγκεκριμένων δεδομένων, όπως για τον υπολογισμό της ηλικίας ή την επαλήθευση εγγράφων ταυτότητας.

Ακόμη και όταν τα δεδομένα που παρέχει ο αιτών φαίνονται πολύ απίθανα, θα πρέπει να τα 
καταγράφετε όπως παρουσιάζονται. Ωστόσο, έχετε την ευθύνη να επισημάνετε τέτοιου είδους 
παρατηρήσεις με εμπεριστατωμένο και αντικειμενικό τρόπο και/ή να παραπέμψετε το θέμα στην 
αρμόδια μονάδα ή αρχή. Για παράδειγμα, εάν ο αιτών έχει την εμφάνιση ενηλίκου αλλά ισχυρίζεται 
ότι είναι ασυνόδευτο παιδί, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε αν τυχόν υπάρχει κάποια παρανόηση ή 
αβεβαιότητα του αιτούντος σχετικά με την ηλικία του. Εάν ο αιτών εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι 
δεν είναι ενήλικας, θα πρέπει να καταγράψετε την ηλικία που δήλωσε. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να 
επισημάνετε αυτή την αμφιβολία και/ή να παραπέμψετε την υπόθεση στη μονάδα που είναι αρμόδια 
για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Όταν επισημαίνετε τυχόν αμφιβολίες, θα πρέπει να το κάνετε 
με ουδέτερο και αντικειμενικό τρόπο καταγράφοντας ό,τι έχετε παρατηρήσει. Για παράδειγμα, αντί 
να ισχυριστείτε ότι ο αιτών σας δίνει μάλλον την εντύπωση «ενήλικα» ή μια εντύπωση ωριμότητας, 
περιγράψτε τι ήταν αυτό που παρατηρήσατε και σας έδωσε αυτή την εντύπωση, όπως ότι οι 
απαντήσεις του αιτούντος στις ερωτήσεις που του τέθηκαν κατά τη συνέντευξη καταχώρισης ήταν 
σύνθετες και εστιάζονταν στον πυρήνα κάθε ερώτησης. Ανάλογα με τις εθνικές ρυθμίσεις, εναπόκειται 
στη μονάδα που είναι αρμόδια για τα ασυνόδευτα παιδιά ή σε (εξειδικευμένους) χειριστές υποθέσεων 
να αξιολογήσουν την αξιοπιστία της ηλικίας που δηλώνει ο αιτών.

Οι ίδιες συστάσεις ισχύουν όταν ο αιτών υποβάλλει έγγραφα που φαίνεται να είναι πλαστά. Θα 
πρέπει να τα καταχωρίσετε και να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με τα έγγραφα αυτά όπως ορίζεται 
από την εθνική διαδικασία καταχώρισης της χώρας σας, για παράδειγμα πότε και πώς έλαβε τα 
έγγραφα ο αιτών. Θα πρέπει επίσης να επισημάνετε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το έγγραφο και, 
ενδεχομένως, να παραπέμψετε τα έγγραφα στην αρχή ή τη μονάδα που είναι αρμόδια για την εξέταση 
της γνησιότητας των εγγράφων.

Η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα είναι καίριας σημασίας για τη διαδικασία καταχώρισης. Τα 
δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι ορθά και αξιόπιστα, ώστε ο χειριστής της υπόθεσης 
που διεξάγει την προσωπική συνέντευξη να μπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω τα βασικά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεγεί κατά το στάδιο της καταχώρισης και να μη χρειάζεται 
να θέτει εκ νέου τις ίδιες ερωτήσεις. Τα ορθά και αξιόπιστα δεδομένα καταχώρισης είναι επίσης 
σημαντικά για την προώθηση της αίτησης, εξαρχής, στην κατάλληλη διαδικασία εξέτασης (διαδικασία 
του Δουβλίνου, ταχείες και κατά προτεραιότητα διαδικασίες, παραπομπή λόγω χαρακτηριστικών 
ευαλωτότητας κ.λπ.). Η βιαστική ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης μπορεί να αποδειχθεί 
αντιπαραγωγική σε μεταγενέστερο στάδιο. Η διασφάλιση της ακρίβειας προϋποθέτει να αφιερώσετε 
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χρόνο για να επαληθεύσετε την ακριβή ορθογραφία των ονομάτων, να καταγράψετε τα λεγόμενα 
του αιτούντος και όχι τις προθέσεις που πιστεύετε ότι έχει, να σημειώσετε τις ημερομηνίες βάσει του 
ημερολογίου που χρησιμοποιεί ο αιτών δίπλα στις ημερομηνίες που ισχύουν βάσει του Γρηγοριανού 
(δυτικού) ημερολογίου και να επαληθεύσετε ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις και έχετε κατανοήσει 
σωστά τις δηλώσεις του αιτούντος.

Η διαδικασία καταχώρισης μπορεί να διεξαχθεί αποτελεσματικά εφόσον ενημερώσετε εκ των 
προτέρων τους αιτούντες σχετικά με το τι αναμένεται από αυτούς κατά την καταχώριση και τι όχι, και 
εφαρμόσετε μια επαρκώς διαρθρωμένη διαδικασία συλλογής δεδομένων.

2� Σκοπός της συλλογής δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την καταχώριση εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Ανάλογα 
με τις εθνικές ρυθμίσεις, τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους 
ακόλουθους λόγους:

• για να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός ή η επαλήθευση της ταυτότητας και της ιθαγένειας 
του αιτούντος με την καταχώριση προσωπικών πληροφοριών, βιομετρικών δεδομένων και 
πληροφοριών που σχετίζονται με έγγραφα ταυτότητας·

• για να βοηθηθεί η αρχή ασύλου στην προετοιμασία για την προσωπική συνέντευξη —για την 
καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την προσωπική συνέντευξη, είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να παρέχεται μια καλή επισκόπηση 
του προφίλ, του ιστορικού και των οικογενειακών δεσμών του αιτούντος. Αυτό δίνει, επίσης, 
τη δυνατότητα να ανατεθεί η υπόθεση στον πλέον κατάλληλο χειριστή υπόθεσης, καθώς 
ορισμένοι υπάλληλοι μπορεί να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι ή ειδικευμένοι στην εξέταση 
συγκεκριμένων ειδών αιτήσεων·

• για να ενημερωθεί η αρχή ασύλου σχετικά με το είδος της αίτησης ασύλου και να είναι δυνατή, 
κατά την έναρξη της διαδικασίας ασύλου, η προώθηση της αίτησης στην κατάλληλη διαδικασία, 
όπως τακτική, κατά προτεραιότητα, ταχεία διαδικασία ή διαδικασία παραδεκτού·

• για να εντοπιστούν εγκαίρως υποθέσεις που ενδεχομένως εμπίπτουν στον κανονισμό του 
Δουβλίνου, κάτι το οποίο διευκολύνει την ταχεία παραπομπή τους στη μονάδα του Δουβλίνου 
για να προσδιοριστεί η χώρα που είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης·

• για να εντοπιστούν αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων και να 
παραπεμφθούν σε εξειδικευμένες μονάδες και/ή οργανισμούς, εφόσον χρειάζεται —όταν 
εντοπίζονται ανάγκες για ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις, ο υπεύθυνος καταχώρισης πρέπει να 
τις λαμβάνει υπόψη στον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας καταχώρισης·

• για να εντοπιστούν, ανάλογα με τις εθνικές ρυθμίσεις, αιτούντες με ειδικές ανάγκες υποδοχής. 
Αυτό διευκολύνει την παραπομπή τους σε αξιολόγηση, η οποία θα καθορίσει την ειδική στήριξη 
που ενδέχεται να χρειαστεί ο αιτών όσον αφορά την υποδοχή.
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3� Συνέντευξη καταχώρισης
Η συνέντευξη καταχώρισης διοργανώνεται για τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων από τον αιτούντα 
κατά την έναρξη της διαδικασίας. Καθώς μπορεί να είστε το πρώτο πρόσωπο που εκπροσωπεί τη 
διαδικασία ασύλου και το οποίο συναντά ο αιτών, είναι σημαντικό να προσεγγίζετε τη συνέντευξη με 
ουδέτερη στάση για την ενίσχυση της συνεργασίας, τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και την 
παροχή ορθών πληροφοριών.

Στην αρχή της συνέντευξης, πρέπει να εξηγήσετε στον αιτούντα τον σκοπό και το πλαίσιο της 
συνέντευξης. Συνιστάται να παρέχονται στον αιτούντα πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ασύλου 
πριν από τη συνέντευξη. Οι εν λόγω πληροφορίες θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με σαφείς και 
απλές προφορικές επεξηγήσεις στην αρχή της συνέντευξης. Θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνετε αν 
οι αιτούντες έχουν κατανοήσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να τους επιτρέπετε να υποβάλλουν 
περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία ασύλου. Εάν απαιτείται διερμηνεία, θα πρέπει να 
εξασφαλίσετε την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ του διερμηνέα και του αιτούντος. Μην ξεχνάτε να 
ενθαρρύνετε τον αιτούντα εάν δεν κατανοεί μια ερώτηση που έχετε θέσει ή εάν δεν γνωρίζει την 
απάντηση, να το πει.

Καθώς η συνέντευξη καταχώρισης αποτελεί τη βάση για την προσωπική συνέντευξη, είναι σημαντικό 
να συλλέγονται αξιόπιστα δεδομένα, ώστε να μη χρειάζεται να επαναληφθούν οι ίδιες ερωτήσεις 
στην αρχή της προσωπικής συνέντευξης. Μην ξεχνάτε να καταγράφετε ό,τι αναφέρει ο αιτών, ακόμη 
και αν αυτό μπορεί να φαίνεται ασυνεπές ή απίθανο, να ζητάτε διευκρινίσεις εάν κάτι που αναφέρει 
ο αιτών σας φαίνεται ασαφές, να κάνετε όσο πιο απλές ερωτήσεις γίνεται, να δίνετε στον αιτούντα 
την ευκαιρία να σχολιάσει την έκθεση της συνέντευξης και να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διερμηνείς 
κατανοούν τις ευθύνες και τον ρόλο τους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Μπορείτε επίσης 
να καταγράψετε τις προφορικές δηλώσεις του αιτούντος, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει 
ενημερωθεί σχετικά πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης [άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της 
ΟΔΑ]. Η τακτική επικοινωνία μεταξύ των αρχών καταχώρισης και των αποφαινόμενων αρχών αποτελεί 
ορθή πρακτική, καθώς δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής παρατηρήσεων σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο η διαδικασία καταχώρισης θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι χώρες της ΕΕ+ συλλέγουν βασικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τους αιτούντες κατά 
το στάδιο της καταχώρισης. Τα εν λόγω βασικά δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα του αιτούντος, την 
ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα ταυτοποίησης, 
το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και δεδομένα σχετικά 
με την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, την υγεία, την εκπαίδευση και το επάγγελμα. Συνήθως 
συγκεντρώνονται επίσης στοιχεία σχετικά με τον τόπο καταγωγής, τη διαδρομή και τα μέσα με τα 
οποία κάθε αιτών έφτασε στη χώρα της ΕΕ+. Αποτελεί επίσης ορθή πρακτική σε αυτό το στάδιο η 
καταγραφή όλων των χωρών στις οποίες ο αιτών είχε διαμείνει ή ζήσει προηγουμένως. Τα στοιχεία 
σχετικά με τη σύνθεση της οικογένειας και την αίτηση ασύλου καταγράφονται επίσης συχνά στο 
στάδιο της καταχώρισης.

Το εύρος των πληροφοριών που συλλέγονται κατά το στάδιο της καταχώρισης και/ή της κατάθεσης 
μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τη μία χώρα ΕΕ+ στην άλλη. Γενικά, τα εθνικά συστήματα 
που έχουν θεσπίσει συστήματα διαβίβασης και διαλογής στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου 
συγκεντρώνουν περισσότερα δεδομένα κατά την καταχώριση από ό,τι οι χώρες που δεν διαθέτουν 
τέτοια συστήματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα εν λόγω δεδομένα είναι απαραίτητα ώστε να 
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προσδιοριστεί μέσω ποιας πρωτοβάθμιας διαδικασίας θα προωθηθεί μια αίτηση, όπως τακτική, κατά 
προτεραιότητα, ταχεία διαδικασία, διαδικασία στα σύνορα, διαδικασία παραδεκτού ή διαδικασία του 
Δουβλίνου.

Καλή πρακτική

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής δεδομένων και την οριστικοποίηση του εντύπου 
καταχώρισης/κατάθεσης, τα δεδομένα ελέγχονται και επαληθεύονται από τον αιτούντα με 
τη βοήθεια διερμηνέα. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν διορθώσεις ή 
προσθήκες και να αποσαφηνιστούν τυχόν αποκλίσεις.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της διαδικασίας καταχώρισης. 
Θα αποφευχθούν περιττές παρανοήσεις και σύγχυση σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας 
ασύλου, θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της προετοιμασίας της προσωπικής συνέντευξης και 
θα μειωθεί η ανάγκη να επαναληφθούν οι βασικές ερωτήσεις καταχώρισης κατά τη διάρκεια της 
προσωπικής συνέντευξης.

Μετά την επιβεβαίωση των παρεχόμενων δεδομένων, ο αιτών πρέπει να υπογράψει το έντυπο 
καταχώρισης/κατάθεσης, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να αναρτηθεί στον φάκελο του αιτούντος 
και να αποθηκευτεί στο φυσικό αρχείο, μαζί με κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που υποβάλλεται κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, ανάλογα με τις εθνικές ρυθμίσεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, ανάλογα με την εθνική πρακτική, απαιτείται χωριστό έντυπο καταχώρισης/
κατάθεσης για κάθε μέλος της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, ακόμη και όταν 
υποβάλλουν την αίτηση ως οικογένεια.

Στο τέλος της συνέντευξης, θα πρέπει να παρέχετε ενημέρωση σχετικά με τα επόμενα βήματα και 
το πιθανό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εξέτασης. Θα πρέπει επίσης να παρέχετε πληροφορίες 
σχετικά με το πώς θα ενημερωθεί ο αιτών για την προσωπική συνέντευξη και, εάν είναι δυνατό, τον 
εκτιμώμενο χρόνο διεξαγωγής της προσωπικής συνέντευξης.
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Καλή πρακτική

Το σύστημα αυτοκαταχώρισης που αναπτύχθηκε από τη νορβηγική διεύθυνση μετανάστευσης 
αποτελεί καλή πρακτική που συμπληρώνει τη συνέντευξη καταχώρισης και δίνει στους αιτούντες 
διεθνή προστασία τη δυνατότητα να προκαταχωρίζουν τα προσωπικά τους δεδομένα στην εθνική 
βάση δεδομένων σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Το συγκεκριμένο εργαλείο αναπτύχθηκε με σκοπό να 
αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο μαζικών αιτήσεων διεθνούς προστασίας με την παροχή συνδρομής 
στις αρχές για την καταχώριση προσώπων που φθάνουν μαζικά χωρίς να δεσμεύονται σημαντικοί 
πόροι για διερμηνεία ή άλλοι ανθρώπινοι πόροι. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η συνηθισμένη 
συμφόρηση στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας ασύλου.

Το εργαλείο βασίζεται σε λογισμικό που λειτουργεί σε υπολογιστές, ταμπλέτες και, ενδεχομένως 
στο μέλλον, σε κινητά τηλέφωνα. Οι αιτούντες ακολουθούν οδηγίες στην οθόνη, που τους εξηγούν 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διαδικασία καταχώρισης· οι οδηγίες 
διατίθενται σε 16 γλώσσες, οι οποίες καλύπτουν το 90 % των μητρικών γλωσσών που ομιλούνται 
από τους αιτούντες που φθάνουν στη Νορβηγία. Αρχικά, οι αιτούντες συμπληρώνουν τα 
προσωπικά τους δεδομένα, τη διαδρομή και τις οικογενειακές τους πληροφορίες χρησιμοποιώντας 
ένα εικονικό πληκτρολόγιο προσαρμοσμένο στη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Οι αιτούντες 
φωτογραφίζουν επίσης τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας το λογισμικό. Τέλος, πριν υποβάλουν 
ηλεκτρονικά τη φόρμα καταχώρισης, οι αιτούντες ελέγχουν τα δεδομένα που παρείχαν και μετά 
την υποβολή δημιουργείται αυτόματα ένας μοναδικός αριθμός υπόθεσης. Μετά τη συμπλήρωση 
της φόρμας αυτοκαταχώρισης, οι αιτούντες ταυτοποιούνται περαιτέρω υποβάλλοντας τα έγγραφα 
ταυτότητάς τους και παρέχοντας δακτυλικά αποτυπώματα στις αρχές αυτοπροσώπως.

Το σύστημα αυτοκαταχώρισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση προφίλ υποθέσεων με 
σκοπό, κατά την έναρξη της διαδικασίας ασύλου, οι αιτήσεις να προωθούνται με αποτελεσματικό 
τρόπο απευθείας στις κατάλληλες διαδικασίες εξέτασης. Πρόκειται για μια κλιμακούμενη επιλογή, 
που σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μέτρο έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλιστεί η 
υποβολή της αίτησης ασύλου εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, 
και παράλληλα η εξοικονόμηση σημαντικού αριθμού ανθρώπινων πόρων. Η αυτοκαταχώριση 
θεωρείται επίσης μια ευκαιρία να ενεργοποιηθούν περισσότερο οι αιτούντες όσον αφορά τη 
συμβολή τους στη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους.

Το παράρτημα 1 «Πεδία καταχώρισης» παρέχει εκτενή επισκόπηση των δεδομένων που μπορούν να 
συλλεχθούν κατά τη φάση καταχώρισης και/ή κατάθεσης.
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Σχετικό εργαλείο της EASO

Ο Πρακτικός οδηγός της EASO: Προσωπική συνέντευξη παρουσιάζει μια δομημένη μέθοδο 
συνέντευξης που μπορεί να φανεί, ως έναν βαθμό, χρήσιμη και στις συνεντεύξεις καταχώρισης. Οι 
ακόλουθες ενότητες θεωρούνται ιδιαίτερα συναφείς με το στάδιο της καταχώρισης.
• Η ενότητα 2, «Έναρξη της συνέντευξης», παρουσιάζει μεθόδους για να ξεκινήσετε τη 

συνέντευξη με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης, ο αιτών να νιώσει 
ευπρόσδεκτος και να ενημερωθεί. 

• Η ενότητα 3, «Διεξαγωγή της συνέντευξης», παρουσιάζει μεθόδους για να διαχειριστείτε τη 
διαδικασία της συνέντευξης και τη δική σας στάση με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας· 
παρέχει, επίσης, συμβουλές για το πώς να θέτετε διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων και να 
αξιοποιείτε ευκαιρίες για τη διευκρίνιση τυχόν αντιφάσεων.

• Στην ενότητα 5, «Ολοκλήρωση της συνέντευξης», προτείνονται τρόποι για να ολοκληρώσετε 
τη συνέντευξη, να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 
εξέτασης και να δώσετε στον αιτούντα τη δυνατότητα να σχολιάσει την έκθεση της 
συνέντευξης.

Μεταφράσεις των κατευθυντήριων γραμμών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της EASO.

Έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους οι αιτούντες

Θα πρέπει να ενθαρρύνετε τους αιτούντες να προσκομίσουν στις αρχές όλα τα έγγραφα που έχουν 
στην κατοχή τους προκειμένου αυτές να προσδιορίσουν ή να επαληθεύσουν την ταυτότητα και την 
ιθαγένεια των αιτούντων, να προσδιορίσουν την προσωπική τους κατάσταση και το ιστορικό τους και 
να τεκμηριώσουν την αίτηση διεθνούς προστασίας (15). Τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν έγγραφα 
ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα (δηλαδή δελτίο ταυτότητας και/ή διαβατήριο), οικογενειακά 
έγγραφα (π.χ. οικογενειακό βιβλιάριο, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, θανάτου και/ή γάμου), έγγραφα 
που σχετίζονται με τη διαμονή και τα δρομολόγια και κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα μπορούσε να 
στηρίξει την αίτηση ασύλου (π.χ. κάρτα μέλους σε πολιτική οργάνωση ή οργάνωση της κοινωνίας των 
πολιτών ή ένταλμα σύλληψης).

Οι αιτούντες καλούνται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα έγγραφά τους, καθώς αυτά αποδεικνύουν 
την ταυτότητα ή το ιστορικό τους και, ενδεχομένως, αποτελούν ισχυρότερα αποδεικτικά στοιχεία για 
την τεκμηρίωση της αίτησης ασύλου από ό,τι τα αντίγραφα. Εάν ο αιτών δεν διαθέτει τα πρωτότυπα 
έγγραφα, αλλά έχει στη διάθεσή του αντίγραφα, θα πρέπει να διερευνήσετε τον λόγο για τον οποίο τα 
πρωτότυπα δεν είναι διαθέσιμα και τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών μπόρεσε να λάβει αντίγραφα.

Θα πρέπει να σημειώσετε τα έγγραφα που δεν προσκόμισε ο αιτών, ιδίως ταξιδιωτικά έγγραφα και 
έγγραφα ταυτότητας. Θα πρέπει να ζητήσετε εξηγήσεις σχετικά με τα έγγραφα που λείπουν και να 
διερευνήσετε αν ο αιτών είχε ποτέ στην κατοχή του έγγραφα ταυτοποίησης. Εάν ο αιτών διαθέτει 
έγγραφα ταυτότητας, θα πρέπει να μάθετε πού βρίσκονται και αν είναι δυνατή η παράδοσή τους στις 
αρχές ασύλου. Εάν ο αιτών δεν διαθέτει κανένα είδος εγγράφων ταυτότητας, θα πρέπει να μάθετε τον 

(15) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΟΔΑ, οι αιτούντες πρέπει να παραδίδουν τα έγγραφα που 
έχουν στην κατοχή τους και σχετίζονται με την εξέταση της αίτησης, όπως τα διαβατήριά τους. Σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφοι 1 και 2 της ΟΑ, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιβάλουν στον αιτούντα την υποχρέωση να υποβάλει τα 
εν λόγω έγγραφα το συντομότερο δυνατόν στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου.

https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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λόγο και τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών κατόρθωσε να εξέλθει από τη χώρας καταγωγής του και να 
ταξιδέψει μέχρι τη δική σας χώρα της ΕΕ+ χωρίς τέτοιου είδους έγγραφα.

Θα πρέπει να ενθαρρύνετε τον αιτούντα να εξασφαλίσει τυχόν έγγραφα που λείπουν, εάν αυτό είναι 
εφικτό δεδομένων των συνθηκών. Ωστόσο, θα πρέπει να καταστήσετε πολύ σαφές ότι δεν αναμένεται 
από τους αιτούντες να εκθέσουν τον εαυτό τους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε κίνδυνο στην 
προσπάθειά τους να αποκτήσουν έγγραφα, για παράδειγμα επικοινωνώντας με τις αρχές της χώρας 
καταγωγής τους, εάν αυτό ενέχει κίνδυνο.

Καλή πρακτική

Για να ενθαρρύνει τους αιτούντες να υποβάλλουν έγγραφα ταυτότητας, ο σουηδικός οργανισμός 
μετανάστευσης έχει θεσπίσει τις «εργασίες απόδειξης ταυτότητας» για τους αιτούντες που δεν 
καταφέρνουν να αποδείξουν την ταυτότητά τους κατά τη διαδικασία κατάθεσης. Οι εργασίες 
αφορούν συγκεκριμένα τον κάθε αιτούντα, στον οποίο ανατίθεται να βρει πρόσθετα έγγραφα 
που μπορούν να τεκμηριώσουν ή να διευκρινίσουν την ταυτότητα ή τη χώρα καταγωγής του. Εάν 
ο αιτών δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την εργασία, μπορεί να χάσει ορισμένα οικονομικά οφέλη. 
Οι εργασίες ανατίθενται μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου και οποιαδήποτε απόφαση 
μείωσης των οικονομικών παροχών μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου.

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να καταχωρίζονται δεόντως με τη δημιουργία αντιγράφων κάθε εγγράφου 
και με την καταγραφή τυχόν τεχνικών πληροφοριών, μεταξύ άλλων της ημερομηνίας υποβολής, του 
τίτλου του εγγράφου, του είδους του εγγράφου και αν το έγγραφο είναι πρωτότυπο ή αντίγραφο. 
Άλλα τυποποιημένα στοιχεία ενός εγγράφου που θα πρέπει να καταγράφονται είναι η ημερομηνία 
έκδοσης, η εκδίδουσα αρχή ή ο συντάκτης και το κύριο θέμα.

Είναι σύνηθες οι αιτούντες να υποβάλλουν σαρωμένα ή ψηφιακά έγγραφα που τους έχουν αποσταλεί 
ηλεκτρονικά. Τα σαρωμένα και ψηφιακά έγγραφα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως και τα 
αντίγραφα εγγράφων.

Εάν ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει πολλά έγγραφα, σας συνιστούμε να τα διατρέξετε μαζί με τον 
αιτούντα για να προσδιορίσετε από κοινού ποια έγγραφα είναι συναφή με τη διαδικασία ασύλου. Το 
βασικό ερώτημα προς τον αιτούντα είναι τι σκοπεύει να αποδείξει με το συγκεκριμένο έγγραφο που 
υποβάλλει.

Για τα συναφή έγγραφα σε ξένη γλώσσα, απαιτείται μετάφραση. Συνιστάται, τουλάχιστον, να 
μεταφράζονται τα σημαντικότερα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων ταυτότητας και 
των βασικότερων στοιχείων των εγγράφων, λαμβανομένου υπόψη του τι σκοπεύει να αποδείξει ο 
αιτών με τα έγγραφα. Γενικά, είναι προς το συμφέρον της αποφαινόμενης αρχής να μεταφράζονται τα 
έγγραφα στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, δεδομένου ότι οποιοδήποτε στοιχείο του εγγράφου μπορεί 
να αποδειχθεί χρήσιμο για την επαλήθευση της συνέπειας και του βάσιμου της αίτησης.

Γενικά, αποτελεί καλή πρακτική να διασφαλίζεται η μετάφραση των (σημαντικών και/ή σημαντικών 
σημείων των) εγγράφων από την αποφαινόμενη αρχή πριν από την προσωπική συνέντευξη. Αυτό θα 
δώσει στον αρμόδιο υπάλληλο τη δυνατότητα να προετοιμάσει καλύτερα τη συνέντευξη και τυχόν 
ερωτήσεις που θα θέσει στον αιτούντα σχετικά με πιθανές ασυνέπειες μεταξύ των δηλώσεων και των 
εγγράφων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.



Πρακτικός οδηγός καταχώρισης | Κατάθεση αιτήσεων διεθνούς προστασίας

35

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαλήθευσης της γνησιότητας ενός εγγράφου και 
τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να συνδέεται με τη διαδικασία καταχώρισης, βλ. τις περαιτέρω 
επεξηγήσεις στο κεφάλαιο VIII, ενότητα 3 «Επαλήθευση εγγράφων».

4� Βιομετρικά δεδομένα
Τα βιομετρικά δεδομένα που συλλέγονται στο στάδιο καταχώρισης/κατάθεσης περιλαμβάνουν 
φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα. Ανάλογα με τις εθνικές ρυθμίσεις, μπορούν να 
συλλέγονται επιπρόσθετα είδη βιομετρικών δεδομένων, όπως σάρωση ίριδας ή ηχογράφηση φωνής. 
Η φωνή του αιτούντος συχνά ηχογραφείται για να προσδιοριστεί η διάλεκτος και/ή η περιοχή 
κοινωνικοποίησης και όχι για να αναγνωριστεί ο ίδιος ο αιτών. 

Δεδομένου του τεχνικού χαρακτήρα της λήψης και καταγραφής δακτυλικών αποτυπωμάτων, η 
διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από εξειδικευμένες μονάδες ή αρχές στις περισσότερες χώρες της 
ΕΕ+.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος Eurodac. Τα δακτυλικά 
αποτυπώματα προστίθενται στο σύστημα της κεντρικής βάσης δεδομένων Eurodac για να διαπιστωθεί 
αν ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση ασύλου στο παρελθόν ή έχει συλληφθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ+ σε 
σχέση με παράτυπη διέλευση εξωτερικών συνόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων και το σύστημα Eurodac, 
βλ. κεφάλαιο VIII, ενότητα 1 «Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλοσκόπησης των αιτούντων άσυλο».

Αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί στη βάση δεδομένων 
του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Το VIS είναι ένα σύστημα για αποφάσεις που 
αφορούν αιτήσεις χορήγησης θεωρήσεων μικρής διάρκειας για λόγους επίσκεψης ή διέλευσης από 
τον χώρο Σένγκεν. Το σύστημα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις θεώρησης μικρής 
διάρκειας στις χώρες Σένγκεν. Οι εθνικές αρχές ασύλου μπορούν να συμβουλεύονται τη βάση 
δεδομένων με σκοπό τον προσδιορισμό της χώρας ΕΕ+ που είναι υπεύθυνη για την εξέταση μιας 
αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων και το VIS, βλ. 
κεφάλαιο VIII, ενότητα 2 «Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις».

Καλή πρακτική

Για την αποφυγή απάτης, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι η φωτογραφία του προσώπου 
του αιτούντος είναι πρόσφατη και καλής ποιότητας, η φωτογράφιση θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί από την αρχή καταχώρισης, αντί να ζητηθεί από τον αιτούντα να προσκομίσει 
φωτογραφία.

Καθώς όλα τα βιομετρικά συστήματα παρουσιάζουν αδυναμίες, μια καλή στρατηγική μπορεί 
να είναι η χρήση μιας προσέγγισης πολλαπλών μοντέλων, η οποία θα βασίζεται στη συλλογή 
διαφορετικών βιομετρικών στοιχείων.
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5� Καταχώριση προσωπικών στοιχείων
Μολονότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την καταχώριση να είναι 
ορθές και αξιόπιστες, στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου υπάρχουν ορισμένα εμπόδια που ενδέχεται 
να καταστήσουν ελλιπή ή ανακριβή τα δεδομένα που συλλέγονται. Αυτά θα μπορούσαν να είναι 
γλωσσικά εμπόδια, πολιτισμικοί κανόνες και/ή η ηλικία του αιτούντος.

Ο ρόλος σας είναι να βοηθήσετε τον αιτούντα να αποσαφηνίσει τις δηλώσεις του και να διασφαλίσετε 
την πληρότητα και την ακρίβεια των παρεχόμενων στοιχείων.

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται οδηγίες, παραδείγματα ορθής πρακτικής και συμβουλές για 
πρακτικά ζητήματα που ενδέχεται να συναντήσετε κατά τη συλλογή και καταγραφή πληροφοριών 
από τον αιτούντα. Εκτός από αυτές τις γενικές συμβουλές, συνιστάται επίσης ιδιαίτερα στις αρχές να 
παρέχουν εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της συνέπειας κατά την καταγραφή των 
προσωπικών πληροφοριών και να λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες πρακτικές στη χώρα καταγωγής.

Όνομα του αιτούντος

Εάν ο αιτών προσκομίσει διαβατήριο ή σχετικό έγγραφο ταυτότητας, σημειώστε το όνομα του 
αιτούντος όπως εμφανίζεται στο έγγραφο. Ελλείψει διαβατηρίου και ανάλογα με τη χώρα καταγωγής, 
άλλες πηγές για τη σύνθεση και την ορθογραφία του ονόματος του αιτούντος θα μπορούσαν να 
είναι εθνικά έγγραφα ταυτότητας και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. Εάν ο αιτών δεν διαθέτει κανένα 
έγγραφο ταυτότητας, καταχωρίστε το όνομα όπως παρουσιάζεται από τον αιτούντα.

Συνιστάται οι εθνικές διοικήσεις να παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες, ανάλογα με τη χώρα καταγωγής, 
σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης του ονόματος του αιτούντος, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια 
στη σύνθεση και την ορθογραφία των ονομάτων. Οι εν λόγω οδηγίες μπορούν να υποδεικνύουν την 
ιεράρχηση των διαφόρων ειδών εγγράφων ταυτότητας ανάλογα με τη χώρα καταγωγής. Η τυπική 
σύνθεση και ορθογραφία των ονομάτων διαφέρει μεταξύ των χωρών καταγωγής. Σε πολλές χώρες 
της κεντρικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής και τμημάτων της Αφρικής, τα ονόματα αποτελούνται 
παραδοσιακά από το όνομα που δίνεται κατά τη γέννηση και από το επώνυμο, που αποτελείται, 
πρώτον, από το όνομα του πατέρα και, δεύτερον, από το όνομα του παππού. Για ονόματα που 
αποτελούνται παραδοσιακά από περισσότερα μέρη, οι οδηγίες μπορούν να υποδεικνύουν ποιο μέρος 
θα πρέπει να θεωρείται το όνομα και ποιο μέρος θεωρείται επώνυμο στο έντυπο καταχώρισης.

Ο αιτών έχει περισσότερα από ένα ονόματα
Οι αιτούντες μπορεί να έχουν περισσότερα από ένα ονόματα για διάφορους λόγους. Σε ορισμένες 
χώρες, το όνομα που αναγράφεται στο διαβατήριο ή σε άλλα έγγραφα ταυτότητας μπορεί να 
διαφέρει από το παραδοσιακό όνομα. Για παράδειγμα, ως επώνυμο χρησιμοποιούνται παραδοσιακά 
το όνομα του πατέρα και το όνομα του παππού, ενώ στο διαβατήριο ως επώνυμο σημειώνεται το 
όνομα της φυλής. Έτσι, ο αιτών μπορεί να έχει δύο ονόματα, δηλαδή ένα που χρησιμοποιείται στην 
καθημερινότητα και ένα για επίσημους σκοπούς.

Οι αιτούντες μπορούν να ταυτοποιούνται με διαφορετικά ονόματα σε επίσημες βάσεις δεδομένων και 
μητρώα ή να παρέχουν οι ίδιοι διαφορετικά ονόματα με τα οποία είναι γνωστοί στη χώρα καταγωγής. 
Ο αιτών μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει σκόπιμα ψευδές όνομα ή να έχει χρησιμοποιήσει παράνομα 
την ταυτότητα άλλου προσώπου. Στις περιπτώσεις αυτές, τα επιπλέον ονόματα θα πρέπει να 
καταγράφονται ως εναλλακτικά ονόματα.
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Με το ίδιο σκεπτικό, οι παραλλαγές του ονόματος, σε ό,τι αφορά τον τρόπο γραφής, μεταγραφής ή 
καταγραφής, σε διαφορετικά έγγραφα ταυτότητας θα πρέπει να καταγράφονται ως εναλλακτικά 
ονόματα, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός του προσώπου αργότερα στη βάση δεδομένων όταν 
είναι διαθέσιμο μόνο ένα από τα έγγραφα ταυτότητας. Πρέπει, επίσης, να ακούσετε την άποψη του 
αιτούντος σχετικά με τους πιθανούς λόγους αυτών των αποκλίσεων και στη συνέχεια θα πρέπει 
να καταγράψετε στο έντυπο καταχώρισης τις εξηγήσεις που παρείχε και να επισημάνετε στην 
αποφαινόμενη αρχή τυχόν ασυνέπειες.

Μεταγραμματισμός: Το όνομα του αιτούντος είναι γραμμένο σε αλφάβητο διαφορετικό από το λατινικό 
αλφάβητο
Μεταγραμματισμός είναι η διαδικασία γραφής ενός ονόματος σε διαφορετικό αλφάβητο από το 
αλφάβητο στο οποίο γράφτηκε πρωτότυπα. Ο μεταγραμματισμός χρησιμοποιείται όταν το όνομα 
του αιτούντος είναι γραμμένο σε αλφάβητο όπως το αραβικό, το κυριλλικό ή το αμχαρικό. Καθώς δεν 
υπάρχουν για όλες τις γλώσσες τυποποιημένοι τρόποι μεταγραμματισμού των λέξεων στο λατινικό 
αλφάβητο, ορισμένα γράμματα, χαρακτήρες ή φθόγγοι μπορεί να λάβουν διαφορετικές μορφές 
ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά τον μεταγραμματισμό μιας λέξης. Για παράδειγμα, ο 
φθόγγος /u/ θα μεταγραμματιστεί ως «ou» στα γαλλικά, «oo» στα αγγλικά και «u» στα γερμανικά.

Ένα καλό παράδειγμα του τρόπου ρύθμισης του μεταγραμματισμού θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα βήματα.

1. Καταχωρίστε το μεταγραμματισμένο όνομα όπως εμφανίζεται στο διαβατήριο του αιτούντος.

2. Εάν ο αιτών δεν είναι κάτοχος διαβατηρίου, καταχωρίστε το μεταγραμματισμένο όνομα όπως αυτό 
εμφανίζεται σε άλλα επίσημα έγγραφα.

3. Εάν ο αιτών δεν διαθέτει επίσημα έγγραφα που να αναφέρουν το όνομά του στο λατινικό 
αλφάβητο, ανατρέξτε στις υφιστάμενες εθνικές οδηγίες μεταγραμματισμού.

4. Ελλείψει επίσημων οδηγιών μεταγραμματισμού, και μόνο εφόσον ο αιτών διαθέτει επαρκή 
ικανότητα γραπτής επικοινωνίας σε γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο, ζητήστε από 
τον αιτούντα να κάνει τον μεταγραμματισμό του ονόματός του.

5. Εάν ο αιτών δεν μπορεί να κάνει τον μεταγραμματισμό του ονόματός του, χρησιμοποιήστε 
διερμηνέα. Σε κάθε περίπτωση, καταγράψτε τον τρόπο γραφής του ονόματος στη πρωτότυπη 
γλώσσα ως σημείο αναφοράς.

Καλή πρακτική
H Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Γερμανίας για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες 
χρησιμοποιεί ένα μεταφραστικό εργαλείο για τον μεταγραμματισμό σε λατινικούς χαρακτήρες 
ονομάτων γραμμένων σε αραβικά αλφάβητα. Οι αιτούντες χρησιμοποιούν αραβικό πληκτρολόγιο 
για να πληκτρολογήσουν το όνομά τους στο εργαλείο και το σύστημα μεταγραμματίζει το όνομα 
αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Το εργαλείο χρησιμοποιείται στα πρώτα στάδια της διαδικασίας 
ασύλου, μεταξύ άλλων κατά την καταχώριση αίτησης διεθνούς προστασίας, όταν το όνομα του 
αιτούντος καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο της υπόθεσης. Το εργαλείο περιλαμβάνει επίσης 
πρόσθετα χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την εξέταση της καταγωγής του αιτούντος.
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Ημερομηνία και τόπος γέννησης του αιτούντος

Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια κατά την καταχώριση των δεδομένων σχετικά με τον τόπο γέννησης, 
αποτελεί καλή πρακτική η συστηματική καταγραφή του τόπου στο ίδιο επίπεδο (χωριό, δήμος, 
υποδιαμέρισμα κ.λπ.) και, επιπλέον, ο προσδιορισμός της επαρχίας, της περιφέρειας ή του διοικητικού 
διαμερίσματος όπου ανήκει ο τόπος γέννησης. Για να καθιερωθεί συνεπής ορθογραφία των διαφόρων 
τοποθεσιών θα μπορούσαν να παρέχονται κατάλογοι με τις περιφέρειες, τις επαρχίες, τα διοικητικά 
διαμερίσματα και/ή τις κύριες τοποθεσίες της εκάστοτε χώρας καταγωγής.

Ο αιτών δεν γνωρίζει την ημερομηνία γέννησής του
Εάν ο αιτών δηλώσει ότι δεν γνωρίζει την ημερομηνία γέννησής του, πρέπει να εξετάσετε τι γνωρίζει ο 
αιτών σχετικά με την ημερομηνία γέννησής του, συμπεριλαμβανομένου του έτους, της εποχής και/ή 
του μήνα κατά τον οποίο γεννήθηκε.

Για τα παιδιά ή τους αιτούντες που πλησιάζουν την ενηλικίωση, είναι σημαντικό, κατά την καταχώριση 
της πλήρους ημερομηνίας γέννησης, να καταγράφεται πάντα η τελευταία δυνατή ημερομηνία της 
περιόδου κατά την οποία μπορεί εύλογα να εκτιμηθεί ότι γεννήθηκε ο αιτών. Για παράδειγμα, εάν ο 
αιτών γνωρίζει τον μήνα γέννησής του, ως η εκτιμώμενη ημέρα γέννησης σημειώνεται η τελευταία 
ημέρα του εν λόγω μήνα. Εάν ο αιτών γνωρίζει την εποχή κατά την οποία γεννήθηκε, σημειώνεται 
η τελευταία ημέρα του εν λόγω ετήσιου τριμήνου. Εάν ο αιτών γνωρίζει μόνο το έτος κατά το οποίο 
γεννήθηκε, σημειώνεται η τελευταία ημέρα του εν λόγω έτους. Επιλέγεται η τελευταία δυνατή ημέρα 
της εκάστοτε χρονικής περιόδου, ώστε ένα παιδί να μην αντιμετωπίζεται ως ενήλικας ενώ μπορεί να 
είναι ακόμη παιδί.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ+, όταν η ακριβής ημερομηνία γέννησης είναι άγνωστη, καθορίζεται μια 
εκτιμώμενη ημερομηνία γέννησης, η οποία περιλαμβάνει ημέρα και μήνα, διότι αυτό βοηθά στη 
διαχείριση βασικών ζητημάτων από τις αρχές και τους παρόχους υπηρεσιών. Θα πρέπει να υπάρχουν 
διασφαλίσεις ώστε να διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη ημερομηνία γέννησης είναι απλώς μια 
εκτιμώμενη ημερομηνία και να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω ημερομηνία δεν θα οδηγήσει στη 
δημιουργία ψευδούς ταυτότητας. Τα έγγραφα που προσκομίζονται από τους αιτούντες μπορεί να 
παρέχουν ενδείξεις για την εκτίμηση της ηλικίας ή της ημερομηνίας γέννησής τους. Η ημερομηνία ή 
το έτος γέννησης ή το ηλικιακό εύρος μπορεί να εκτιμηθεί περαιτέρω με τη διεξαγωγή συνέντευξης 
βασιζόμενης σε χρονικά σημεία αναφοράς (π.χ. με ερώτηση προς τους αιτούντες αν έχουν μνήμες 
ορισμένων σημαντικών γεγονότων που συνέβησαν στη χώρα τους). Θα πρέπει να επιδιώξετε να 
καταλήξετε σε συμφωνία με τον αιτούντα. Βεβαιωθείτε ότι ο αιτών κατανοεί ποια ημερομηνία 
σημειώσατε τελικά ως εκτιμώμενη ημερομηνία γέννησης και εξηγήστε ότι η ημερομηνία αυτή μπορεί 
να διορθωθεί στο μέλλον όταν ο αιτών θα είναι σε θέση να προσκομίσει έγγραφα ταυτότητας από 
τη χώρα καταγωγής του. Όταν δημιουργείται μια εκτιμώμενη ημερομηνία γέννησης, πρέπει να 
σημειώσετε σαφώς στο έντυπο καταχώρισης και/ή στη βάση δεδομένων ότι η ημερομηνία αποτελεί 
εκτίμηση και να περιγράψετε τον τρόπο προσδιορισμού της ημερομηνίας.

Γενικά, είναι προτιμότερο να μη σημειώνεται η ημερομηνία γέννησης του αιτούντος ως «άγνωστη», 
καθώς είναι σημαντικό να υποδεικνύεται η ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκει ο αιτών, όπως παιδί, 
έφηβος, νέος ενήλικας, ενήλικας ή ηλικιωμένος.
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Η χώρα του αιτούντος χρησιμοποιεί διαφορετικό ημερολόγιο για να δηλώσει την ημερομηνία γέννησης
Ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν ημερολόγια διαφορετικά από το Γρηγοριανό, για παράδειγμα 
στο Αφγανιστάν και το Ιράν χρησιμοποιείται το περσικό ημερολόγιο, στην Αιθιοπία και την 
Ερυθραία χρησιμοποιείται το αιθιοπικό ημερολόγιο, ενώ στο Νεπάλ και σε αρκετές πολιτείες της 
Ινδίας χρησιμοποιείται το ημερολόγιο Βικράμ Σαμβάτ. Το ισλαμικό και το εβραϊκό ημερολόγιο 
χρησιμοποιούνται για θρησκευτικούς σκοπούς, ενώ οι αραβικές χώρες και το Ισραήλ χρησιμοποιούν 
το Γρηγοριανό ημερολόγιο για πολιτειακά θέματα. Το κινεζικό ημερολόγιο χρησιμοποιείται επίσης για 
τις ημερομηνίες των σημαντικών αργιών, ενώ η κινεζική πολιτική διοίκηση βασίζεται στο Γρηγοριανό 
ημερολόγιο.

Συνιστάται να ζητάτε από τον αιτούντα να δηλώσει την ημερομηνία γέννησής του στο ημερολόγιο 
που χρησιμοποιείται στη χώρα καταγωγής του. Σημειώστε την ημερομηνία γέννησης στο έντυπο 
καταχώρισης τόσο με βάση το ημερολόγιο που χρησιμοποιείται στη χώρα καταγωγής του όσο 
και με βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για άλλες ημερομηνίες που 
χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία καταχώρισης, όπως η ημερομηνία αναχώρησης από τη χώρα 
καταγωγής.

Εάν η ακριβής ημερομηνία γέννησης του αιτούντος είναι άγνωστη, η εκτιμώμενη ημερομηνία 
γέννησης καθορίζεται επίσης με βάση το ημερολόγιο που χρησιμοποιείται στη χώρα καταγωγής του, 
για παράδειγμα με τη χρήση των μηνών, εποχών και ετών όπως αναφέρονται στο εν λόγω ημερολόγιο.

Υπάρχουν διάφοροι αξιόπιστοι μετατροπείς ημερολογίων στο διαδίκτυο, όπως:

• ένας μετατροπέας του περσικού ημερολογίου,

• ένας μετατροπέας του αιθιοπικού ημερολογίου,

• ένας μετατροπέας του ημερολογίου του Νεπάλ.

Ο αιτών δηλώνει τόπο γέννησης που είναι δύσκολο να εντοπιστεί στη χώρα καταγωγής
Εάν ο αιτών δηλώσει ότι γεννήθηκε σε τόπο τον οποίο δυσκολεύεστε να ταυτοποιήσετε ή να 
εντοπίσετε στη χώρα καταγωγής του, πρέπει να εξετάσετε το θέμα περαιτέρω κάνοντας ερωτήσεις, για 
παράδειγμα, σχετικά με το τμήμα της χώρας, την επαρχία / το διοικητικό διαμέρισμα, τις πόλεις, τους 
δήμους και τους γνωστούς τόπους κοντά στον τόπο γέννησης.

Αποτελεί καλή πρακτική η χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας χαρτών (η οποία να έχει ελεγχθεί από τη 
μονάδα πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής) για τον εντοπισμό του τόπου γέννησης στον χάρτη 
κατά την καταχώριση, πέρα από την καταχώριση του τόπου διαμονής στη χώρα καταγωγής. Μερικές 
φορές, οι κοινώς χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες χαρτών, όπως το Google Maps, δεν περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένες τοποθεσίες συνήθων χωρών καταγωγής.

Ακολουθούν αξιόπιστα παραδείγματα εξειδικευμένων διαδικτυακών υπηρεσιών χαρτών.

• Το OpenStreetMap είναι ένας διαδραστικός χάρτης ανοικτού κώδικα.

• Το WeGo είναι ένας δορυφορικός εικονικός χάρτης.

• Η Μονάδα Επισιτιστικής Ασφάλειας και Διατροφικής Ανάλυσης (FSNAU) παρέχει διοικητικούς 
χάρτες ειδικά για τη Σομαλία.

http://www.iranchamber.com/calendar/converter/iranian_calendar_converter.php
https://planetcalc.com/8504/
https://ramropatro.com/date-converter
https://www.openstreetmap.org
https://wego.here.com/
https://www.fsnau.org/products/maps/administrative-maps
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Ο αιτών δεν γνωρίζει τον τόπο γέννησής του
Εάν ο αιτών γνωρίζει τη χώρα γέννησής του αλλά όχι τον ακριβή τόπο γέννησης, μπορείτε να ζητήσετε 
πρόσθετες πληροφορίες απευθύνοντας αρχικά ερωτήσεις για μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές 
και στη συνέχεια για μικρότερες, διερευνώντας παράλληλα από πού έχει λάβει ο αιτών τις σχετικές 
πληροφορίες.

Ως χώρα γέννησης ορίζεται η χώρα κατοικίας της μητέρας κατά τη στιγμή της γέννησης ή, εάν δεν 
είναι γνωστή, η χώρα στην οποία έλαβε χώρα η γέννηση [άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του 
κανονισμού για τις στατιστικές μετανάστευσης (16)]. Έτσι, εάν ο τόπος γέννησής τους παραμένει 
άγνωστος ή αβέβαιος, οι αιτούντες μπορούν να ερωτηθούν πού ζούσε η μητέρα τους σε διαφορετικά 
στάδια της ζωής της.

Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες όσον αφορά τον τόπο γέννησης, είναι ορθή πρακτική να 
διερευνάται από πού κατάγονται οι γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας του αιτούντος και πού ζουν 
επί του παρόντος. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να έχετε πληρέστερη εικόνα της καταγωγής της 
οικογένειας και της τρέχουσας κατάστασης, για παράδειγμα σε σχέση με πιθανό ιστορικό εκτοπισμού.

Εάν η χώρα γέννησης είναι άγνωστη, καταχωρίστε την ως «άγνωστη». Θα πρέπει να συγκεντρώσετε 
στοιχεία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο αιτών δεν γνωρίζει τη χώρα γέννησής του και να 
καταχωρίσετε τα σχόλιά του στο έντυπο καταχώρισης / στη βάση δεδομένων.

Σύνθεση της οικογένειας

Η σύνθεση της οικογένειας δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη. Κάθε σχέση πρέπει να 
επαληθεύεται. Για παράδειγμα, εάν ένα ζευγάρι παρουσιάζεται με ένα ή περισσότερα παιδιά, θα 
πρέπει να ελέγχεται ατομικά αν ο άνδρας και η γυναίκα είναι ο βιολογικός πατέρας και η βιολογική 
μητέρα κάθε παιδιού.

Ο αιτών είναι πολύγαμος
Σε ορισμένες κοινωνίες, ένα πρόσωπο μπορεί να είναι νόμιμα παντρεμένο με περισσότερα από 
ένα πρόσωπα ταυτόχρονα, ενώ η εθνική νομοθεσία στις χώρες της ΕΕ+ επιτρέπει τον γάμο μόνο με 
ένα πρόσωπο κάθε φορά. Η πολυγαμία ή το να είναι κανείς παντρεμένος με περισσότερα του ενός 
πρόσωπα ταυτόχρονα θεωρείται επίσης έγκλημα σε διάφορες χώρες της ΕΕ+, γεγονός που δεν αφήνει 
περιθώριο για την αναγνώριση περισσότερων του ενός προσώπων ως νομίμως έγγαμων συντρόφων. 
Έτσι, σε περιπτώσεις πολυγαμίας, μόνο ένας/μία σύζυγος μπορεί να θεωρηθεί νομίμως έγγαμος/-η 
σύντροφος.

Οι χώρες της ΕΕ+ έχουν διαφορετικές πρακτικές για να καθορίζουν ποιος θα θεωρείται νόμιμος 
σύντροφος σε πολυγαμικούς γάμους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ορισμένες χώρες της ΕΕ+ θεωρούν 
νόμιμο σύντροφο τον πρώτο έγγαμο σύντροφο, ενώ άλλες θεωρούν νόμιμο σύντροφο τον σύντροφο 
που έφτασε πρώτα στη χώρα.

(16) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών 
στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 
του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζομένους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23), και η 
τροποποίησή του, ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή 
προστασία (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0862-20200712
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0851&from=EL
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Ανάλογα με τον εθνικό ορισμό του νομίμως έγγαμου συζύγου, μπορείτε να δηλώσετε στο έντυπο 
καταχώρισης είτε τον/τη σύζυγο που παντρεύτηκε πρώτος/-η τον αιτούντα/την αιτούσα είτε τον/την 
σύζυγο που έφτασε πρώτα στη χώρα ως νόμιμος/-η σύντροφος. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης 
περισσότερων του ενός συζύγου στη χώρα, κάθε σύζυγος που δεν έχει οριστεί ως νομίμως έγγαμος 
σύντροφος θα πρέπει να υποβάλει χωριστή αίτηση διεθνούς προστασίας. Οι σύζυγοι, εκτός του 
νομίμως έγγαμου συντρόφου, καταγράφονται επίσης σε ειδικό τμήμα του εντύπου καταχώρισης, 
όπου αναφέρονται τα προσωπικά τους στοιχεία και η ημερομηνία τέλεσης του γάμου.

Ο αιτών δηλώνει ότι είναι έγγαμος ή διαζευγμένος, αλλά δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από κάποια 
αρχή για τον γάμο ή το διαζύγιο
Πολλοί γάμοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα παραδοσιακά έθιμα ή τις θρησκευτικές πρακτικές, 
παρουσία κάποιου παραδοσιακού ή θρησκευτικού ηγέτη, χωρίς να πιστοποιούνται πάντοτε από το 
κράτος. Άλλα ζευγάρια μπορεί να συμβιώνουν χωρίς νόμιμο γάμο ή παραδοσιακό ή θρησκευτικό 
γάμο. Η τελευταία αυτή μορφή συμβίωσης μπορεί, σε ορισμένες χώρες, να πιστοποιείται νομικά.

Το αν ο γάμος ή το διαζύγιο πιστοποιείται νομικά διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία ο 
αιτών έχει την κατοικία του ή, εάν ο αιτών δεν έχει κατοικία, από το δίκαιο της χώρας στην οποία 
διαμένει. Ως εκ τούτου, τα δικαιώματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση και τα 
οποία αποκτήθηκαν κατά το παρελθόν από τον αιτούντα πρέπει να γίνονται σεβαστά, εφόσον 
αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής και τηρούνται οι τυπικές απαιτήσεις της 
νομοθεσίας της χώρας υποδοχής [άρθρο 12 της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες (17)].

Μπορείτε να καταγράψετε τις δηλώσεις του αιτούντος σχετικά με τον γάμο ή το διαζύγιό του, 
συμπεριλαμβανομένου ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από κάποια αρχή για τον γάμο ή το 
διαζύγιο. Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε τι εννοεί ο αιτών λέγοντας ότι είναι έγγαμος ή διαζευγμένος 
και για ποιον λόγο δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από κάποια αρχή.

Ο ενήλικος αιτών έχει ανάδοχο ή υιοθετημένο παιδί χωρίς καμία νόμιμη ή εθιμική απόφαση
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επαληθεύεται η σχέση και ο δεσμός ανάμεσα στο παιδί και στον ενήλικα 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η σχέση είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Θα πρέπει 
να ρωτήσετε τον αιτούντα σχετικά με την υιοθεσία και/ή την αναδοχή και την κατάσταση που είχε ως 
αποτέλεσμα να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού. Θα πρέπει επίσης να καταγράψετε στο έντυπο 
καταχώρισης ποιος συνοδεύει το παιδί, για παράδειγμα μια οικογένεια με πολλά παιδιά, ένα ζευγάρι, ένα 
μόνος γονέας ή ένας ηλικιωμένος, καθώς και το φύλο του παιδιού και του ενήλικου συνοδού (ή συνοδών).

Εάν η ρύθμιση της υιοθεσίας και/ή ανάδοχης φροντίδας βασίζεται σε εθιμική ή ανεπίσημη απόφαση, 
θα πρέπει να παραπέμψετε το παιδί στις αρχές που είναι αρμόδιες για τον διορισμό επιτρόπου. Θα 
πρέπει επίσης να παραπέμψετε το παιδί στις αρχές προστασίας του παιδιού που είναι αρμόδιες για τη 
διενέργεια της εκτίμησης του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. Αυτό γίνεται για να εξακριβωθεί η 
καταλληλότητα και η προθυμία του ή των ενήλικων συνοδών ως δυνητικών φροντιστών του παιδιού 
και η ευημερία του παιδιού με τον ή τους ενήλικους συνοδούς.

(17) Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων, Σειρά Συνθηκών, Ηνωμένα Έθνη, 1951, 
τ. 189, σ. 137. 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ba8779b2


Πρακτικός οδηγός καταχώρισης | Κατάθεση αιτήσεων διεθνούς προστασίας

42

Εάν δεν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης ή παραμέλησης, το παιδί δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί 
από τον ή τους ενήλικους συνοδούς ενώ διενεργείται η εκτίμηση του βέλτιστου συμφέροντος του 
παιδιού και λαμβάνεται η απόφαση.

Θα πρέπει να καταχωρίσετε το παιδί χωριστά από τον ή τους ενήλικους συνοδούς, αλλά οι υποθέσεις 
του ή των ενήλικων συνοδών και των παιδιών θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. Ανάλογα με την 
εθνική πρακτική της χώρας σας, εξετάστε το ενδεχόμενο η συνέντευξη καταχώρισης να διεξαχθεί 
παρουσία του διορισμένου επαγγελματία επίτροπου.

Εάν το παιδί και ο ή οι ενήλικοι συνοδοί υποδείξουν ότι θα ήταν αναγκαίος ή ευπρόσδεκτος ο 
εντοπισμός της οικογένειας, μπορείτε να παραπέμψετε το παιδί αρμοδίως για τον εντοπισμό μελών 
της οικογένειάς του.

Ιθαγένεια

Η ιθαγένεια ορίζεται ως ο ιδιαίτερος νομικός δεσμός μεταξύ ενός ατόμου και του κράτους του, ο 
οποίος έχει αποκτηθεί με γέννηση ή πολιτογράφηση, είτε με δήλωση, επιλογή, γάμο ή άλλα μέσα 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία [άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού για τις 
στατιστικές μετανάστευσης]. Η ιθαγένεια αποτελεί βασική έννοια για τη διεθνή προστασία, καθώς 
η αξιολόγηση της ανάγκης διεθνούς προστασίας απευθύνεται στη χώρα ή τις χώρες ιθαγένειας. Εάν 
ο αιτών είναι ανιθαγενής, η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε σχέση με τη χώρα της προηγούμενης 
συνήθους διαμονής. Πολλοί αιτούντες δεν διαθέτουν έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιθαγένειά 
τους και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαπιστώσετε την ιθαγένεια με άλλους τρόπους.

Οι εθνικές οδηγίες σχετικά με το πότε μια ιθαγένεια μπορεί να θεωρηθεί «καθιερωμένη» (παρά την 
απουσία αποδεικτικών εγγράφων) μπορεί να διαφέρουν, όπως και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
για τον προσδιορισμό της ιθαγένειας του αιτούντος. Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν συνέντευξη 
ιθαγένειας, πιστοποίηση της γνησιότητας εγγράφων, επαλήθευση του ιστορικού του αιτούντος ή 
εκτίμηση της ομιλούσας γλώσσας. Αυτά πραγματοποιούνται συχνά από εξειδικευμένο προσωπικό 
ή μονάδες ή από τους χειριστές υποθέσεων που είναι αρμόδιοι για την προσωπική συνέντευξη. 
Εναπόκειται στον υπεύθυνο καταχώρισης να παρέχει αξιόπιστες ενδείξεις σχετικά με την ιθαγένεια 
του αιτούντος και να επισημαίνει τυχόν αβεβαιότητες και/ή πιθανές ενδείξεις ανιθαγένειας.

Ο αιτών έχει ή ενδέχεται να έχει πολλαπλές ιθαγένειες
Ο αιτών μπορεί να έχει πολλαπλές ιθαγένειες και όλες οι ιθαγένειες που δηλώνονται θα πρέπει να 
καταγράφονται. Αποτελεί ορθή πρακτική να ρωτάτε συστηματικά όλους τους αιτούντες αν έχουν 
περισσότερες από μία ιθαγένειες, καθώς οι αιτούντες μπορεί να μην αναφέρουν αυθόρμητα τις 
πληροφορίες αυτές. Συνιστάται ο καθορισμός εθνικού πρωτοκόλλου για τις υποθέσεις στις οποίες ο 
αιτών έχει περισσότερες από μία ιθαγένειες, προκειμένου να καθορίζεται η ιθαγένεια υπό την οποία 
ο αιτών θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο για στατιστικούς σκοπούς. Ελλείψει τέτοιων κανόνων, 
συνιστάται η πλέον πρόσφατη ιθαγένεια να καταχωρίζεται ως «κύρια» ιθαγένεια για στατιστικούς 
σκοπούς. Οι πληροφορίες σχετικά με άλλες ιθαγένειες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στον 
φάκελο του αιτούντος.
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Ο αιτών δεν γνωρίζει ή δεν είναι βέβαιος για την ιθαγένειά του
Οι αιτούντες μπορεί να μην είναι βέβαιοι για την ιθαγένειά τους. Ελλείψει εγγράφων ταυτότητας που 
να αναφέρουν την ιθαγένεια του αιτούντος, θα πρέπει να υποβάλετε ερωτήσεις για να εξακριβώσετε 
την ιθαγένεια που δηλώνει ο αιτών ή να διερευνήσετε τυχόν ενδείξεις ανιθαγένειας. Σκοπός των 
ερωτήσεων αυτών δεν είναι η αξιολόγηση της αξιοπιστίας της ιθαγένειας που δηλώθηκε, αλλά ο 
εντοπισμός της ύπαρξης αμφιβολιών που θα πρέπει να επισημανθούν στην αποφαινόμενη αρχή.

Εάν οι απαντήσεις του αιτούντος δεν αίρουν τις αβεβαιότητες, θα πρέπει να επισημάνετε τις 
παρατηρήσεις σας σε αρμόδια αρχή.

Εάν η ιθαγένεια παραμένει αβέβαιη, θα πρέπει να καταχωρίσετε την ιθαγένεια του αιτούντος ως 
«δηλωθείσα / εικαζόμενη ιθαγένεια» στο έντυπο καταχώρισης. Εάν ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι 
ανιθαγενής, αλλά δεν διαθέτει επίσημα έγγραφα, θα πρέπει επίσης να καταχωρίσετε την πληροφορία 
ως «δηλωθείσα / εικαζόμενη ανιθαγένεια». Εάν ο αιτών διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι 
ανιθαγενής, θα πρέπει να καταχωρίσετε «ανιθαγενής» ως ιθαγένεια.

Για να αποφευχθεί η προώθηση των αιτήσεων σε εσφαλμένες διαδικασίες και για να καταστεί δυνατή 
η σωστή προετοιμασία της προσωπικής συνέντευξης, είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι αβεβαιότητες 
που σχετίζονται με την ιθαγένεια και ενδείξεις που σχετίζονται με την ανιθαγένεια σε αρχικό στάδιο 
της διαδικασίας ασύλου και να καταγράφονται συστηματικά κατά το στάδιο της καταχώρισης. 
Συνιστάται όλες οι ιθαγένειες που καταγράφονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ασύλου να 
τηρούνται στο ιστορικό έκδοσης του φακέλου του αιτούντος.

Ρυθμίσεις βάσει των οποίων ο αιτών μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα 
που έχει παράσχει στο παρελθόν

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ+, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να τροποποιηθούν 
μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ορισμένες χώρες 
απαιτούν από τον αιτούντα να προσκομίσει ένα γνήσιο προσωπικό έγγραφο για την τροποποίηση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ άλλες επιτρέπουν αλλαγές υπό άλλους όρους, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης από τον ίδιο τον αιτούντα.

Συνιστάται οι εθνικές διοικήσεις να παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες ο αιτών μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα που παρείχε κατά το στάδιο της 
κατάθεσης.

Συνιστάται να γίνεται διάκριση μεταξύ των ουσιωδών αλλαγών στα προσωπικά στοιχεία και των 
τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας λόγω ανθρώπινου σφάλματος. Παραδείγματα ανθρώπινου 
σφάλματος κατά τη φάση καταχώρισης είναι τα ορθογραφικά λάθη, ημερομηνίες γέννησης που 
δηλώθηκαν βάσει άλλου ημερολογίου και όχι του Γρηγοριανού και τόποι γέννησης που έχουν το ίδιο 
όνομα αλλά βρίσκονται σε διαφορετική διοικητική περιφέρεια της χώρας καταγωγής. Θεωρείται καλή 
πρακτική οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στα προσωπικά στοιχεία να είναι προσβάσιμες στη 
βάση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το πότε έγιναν οι αλλαγές, 
από ποιον και σε ποια βάση.

Προσωπικά στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν ουσιωδώς διαφορετικά από εκείνα που παρείχε 
ο αιτών, εξωτερικές βάσεις δεδομένων και άλλες αξιόπιστες πηγές μπορούν να καταχωρίζονται ως 
εναλλακτικά στοιχεία. Τα εναλλακτικά στοιχεία περιλαμβάνουν τυχόν ονόματα ή άλλα προσωπικά 
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στοιχεία με τα οποία είναι γνωστός ο αιτών, συμπεριλαμβανομένων των πατρικών επωνύμων ή 
ονομάτων που χρησιμοποιούνται ανεπίσημα. Θεωρείται καλή πρακτική να υπάρχει συγκεκριμένο 
πεδίο για τα εναλλακτικά ονόματα στη βάση δεδομένων, ώστε η μηχανή αναζήτησης να μπορεί να 
αναζητά τρέχοντα ονόματα, εναλλακτικά ονόματα και το ιστορικό ονομάτων ταυτόχρονα.

6� Ανιθαγένεια

Τι είναι η ανιθαγένεια και γιατί είναι σημαντική;

Στη Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών, ο ανιθαγενής ορίζεται ως «πρόσωπον το 
οποίον ουδέν Κράτος θεωρεί ως υπήκοόν του κατ’ εφαρμογήν της νομοθεσίας του» (18). Ο ορισμός 
αυτός είναι δεσμευτικός για όλες τις συμβαλλόμενες χώρες και η έννοια «κατ’ εφαρμογήν της 
νομοθεσίας του» θα πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο τη νομοθεσία, 
αλλά και τα υπουργικά διατάγματα, τους κανονισμούς, τα διατάγματα, τη νομολογία και, κατά 
περίπτωση, την εθιμική πρακτική (19).

Η ανιθαγένεια προκύπτει σε διάφορα πλαίσια, σε καταστάσεις που σχετίζονται ή όχι με 
μετανάστευση, και μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες. Στους παράγοντες αυτούς 
περιλαμβάνονται οι διακρίσεις στους νόμους και τις πρακτικές περί ιθαγένειας (που σχετίζονται, για 
παράδειγμα, με τη φυλή, τη θρησκεία ή το φύλο), κενά στη νομοθεσία περί ιθαγένειας, στη διαδοχή 
των κρατών ή μεταξύ των εκπατρισμένων και/ή των παιδιών τους που ενδέχεται να χάσουν την 
ιθαγένειά τους χωρίς να έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια της χώρας συνήθους διαμονής.

Το δικαίωμα στην ιθαγένεια αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Πέραν της στέρησης ιθαγένειας, 
οι ανιθαγενείς συχνά έρχονται αντιμέτωποι με άλλες μορφές διακρίσεων και παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες μπορεί να αποτελούν ταυτόχρονα αιτία και συνέπεια 
εκτοπισμού. Παρότι οι περισσότεροι ανιθαγενείς παραμένουν στη χώρα γέννησης / συνήθους 
διαμονής τους, ορισμένοι φεύγουν και ζητούν προστασία σε άλλες χώρες. Στη δεύτερη περίπτωση, ο 
ανιθαγενής μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας ως 
πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας σύμφωνα με την ΟΑ.

Όταν ένας ανιθαγενής αναγνωρίζεται ως πρόσωπο που χρήζει διεθνούς προστασίας, είναι σημαντικό 
να εξεταστεί το θέμα της ανιθαγένειας του εν λόγω προσώπου. Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις 
κατά τις οποίες το καθεστώς πρόσφυγα ή η επικουρική προστασία παύει να ισχύει χωρίς το πρόσωπο 
να έχει αποκτήσει ιθαγένεια. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόσωπο εξακολουθεί να χρήζει προστασίας 
ως ανιθαγενής. Επιπλέον, η ανιθαγένεια των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μπορεί να έχει 
συνέπειες γι’ αυτούς και τα παιδιά τους. Για παράδειγμα, τα παιδιά ανιθαγενών δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας, δηλαδή εκείνα που γεννήθηκαν σε χώρα υποδοχής και δεν απέκτησαν άλλη ιθαγένεια, 
δικαιούνται βάσει του διεθνούς δικαίου (και της νομοθεσίας περί ιθαγένειας πολλών χωρών της ΕΕ+) 
την ιθαγένεια της χώρας στην οποία γεννήθηκαν (20).

(18) Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, Σύμβαση για το Καθεστώς των Ανιθαγενών, 28 Σεπτεμβρίου 1954, Ηνωμένα Έθνη, 
Σειρά Συνθηκών, τ. 360, σ. 117.

(19) UNHCR, Guidelines on Statelessness No 1: The definition of ‘Stateless Person’ in Article 1(1) of the 1954 Convention Relating to 
the Status of Stateless Persons, HCR/GS/12/01, 2012, παράγραφος 15.

(20) UNHCR, Σύμβαση του 1961 για την εξάλειψη της ανιθαγένειας, HCR/GS/12/01, 2012· Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή 
σύμβαση για την ιθαγένεια [LINK NOT WORKING], Στρασβούργο, Σειρά Ευρωπαϊκών Συνθηκών αριθ. 166, 1997.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c469daf2
https://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html
https://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1961-Convention-on-the-reduction-of-Statelessness_ENG.pdf
https://rm.coe.int/168007f2c8
https://rm.coe.int/168007f2c8
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Ενδείξεις ανιθαγένειας

Η ανιθαγένεια μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο να εντοπιστεί. Οι ανιθαγενείς σπανίως έχουν 
αποδείξεις ότι είναι ανιθαγενείς, ενδέχεται να μην είναι βέβαιοι αν είναι ανιθαγενείς ή ενδέχεται να 
μη γνωρίζουν ότι ενδέχεται να διατρέχουν τον κίνδυνο να καταστούν ανιθαγενείς κατά την επιστροφή 
τους. Στα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανιθαγένειας μπορεί να περιλαμβάνονται, ανάλογα με την 
κατάσταση στη χώρα καταγωγής, πρόσωπα από παραμεθόριες περιοχές όπου η έλλειψη ληξιαρχικής 
εγγραφής μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ως προς το αν είναι υπήκοοι του ενός ή του άλλου κράτους· 
μειονότητες και άτομα που έχουν θεωρούμενους ή πραγματικούς δεσμούς με άλλο κράτος· νομαδικοί 
πληθυσμοί και πληθυσμοί με πολύπλοκο ιστορικό εκτοπισμού, για τους οποίους ενδέχεται να είναι 
δύσκολο να αποδειχθεί η ιθαγένεια μιας χώρας καταγωγής επειδή γενιές απογόνων έχουν ζήσει στο 
εξωτερικό.

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, στα συνήθη προφίλ προσώπων που δηλώνουν ανιθαγενείς περιλαμβάνονται:

• Παλαιστίνιοι από χώρες της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής·

• πληθυσμοί Κούρδων από τη Συρία και το Ιράκ·

• οι «Bidoon» από το Κουβέιτ και το Ιράκ·

• οι Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ·

• Σομαλοί από την Αιθιοπία.

Επιπλέον, η αβεβαιότητα των αιτούντων σχετικά με την ιθαγένειά τους κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας καταχώρισης μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι ενδέχεται να διατρέχουν τον κίνδυνο να 
είναι ανιθαγενείς.

Καταχώριση ανιθαγενών και προσώπων που διατρέχουν κίνδυνο να είναι 
ανιθαγενείς

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εντοπίζονται οι ανιθαγενείς όσο το δυνατό νωρίτερα, ώστε να τους 
παρέχεται η προστασία που χρειάζονται λόγω της ανιθαγένειάς τους. Κατά την εκτίμηση της ανάγκης 
διεθνούς προστασίας, είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται αν οι αιτούντες είναι ανιθαγενείς.

Κατά την καταχώριση, είναι ζωτικής σημασίας η συλλογή πληροφοριών και ο εντοπισμός πιθανών 
περιπτώσεων ανιθαγένειας. Για όλους τους αιτούντες, θα πρέπει να συγκεντρώσετε πληροφορίες 
σχετικά με την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειές τους, την πιθανή έλλειψη ιθαγένειας, τον τόπο γέννησης και 
τη χώρα γέννησης. Εάν οι αιτούντες δεν είναι βέβαιοι σχετικά με την ιθαγένειά τους, αυτό θα πρέπει 
να επισημαίνεται και να καταγράφονται οι χώρες της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους (21). 
Όταν καταχωρίζετε οικογένειες, είναι σημαντικό να συλλέγετε τα δεδομένα αυτά για κάθε μέλος της 
οικογένειας, τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες 
για να προσδιοριστεί μεταγενέστερα αν ένα πρόσωπο αναγνωρίζεται ως υπήκοος από οποιοδήποτε 
κράτος βάσει της νομοθεσίας του. Η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για κάθε μέλος 

(21) Ως ανιθαγενής που «διαμένει συνήθως» ή «διαμένει» νοείται πρόσωπο το οποίο διαμένει σε μια χώρα σε συνεχή και 
σταθερή βάση. Ως «συνήθης διαμονή» νοείται η σταθερή, πραγματική διαμονή. Αυτό καλύπτει τους ανιθαγενείς στους 
οποίους έχει χορηγηθεί άδεια μόνιμης διαμονής και ισχύει επίσης για τα πρόσωπα που δεν διαθέτουν άδεια διαμονής και 
είναι εγκατεστημένα σε μια χώρα, έχοντας διαμείνει στην εν λόγω χώρα για πολλά χρόνια και τα οποία αναμένεται ότι θα 
συνεχίσουν να διαμένουν εκεί (βλ. UNHCR, Handbook on Protection of Stateless Persons, Γενεύη, 2014, παράγραφος 139).

https://www.unhcr.org/protection/statelessness/53b698ab9/handbook-protection-stateless-persons.html
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της οικογένειας είναι επίσης σημαντική, καθώς ορισμένα παιδιά μπορεί να είναι ανιθαγενή ενώ οι 
γονείς τους έχουν ιθαγένεια. Για παράδειγμα, υπάρχουν 25 κράτη στον κόσμο στα οποία μια γυναίκα 
δεν μπορεί να μεταβιβάσει την ιθαγένειά της στα παιδιά της όπως οι άνδρες επειδή βάσει νόμου 
υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα παιδιά είναι ανιθαγενή εάν 
ο πατέρας δεν τα αναγνωρίσει ή είναι άγνωστος, θανών, δεν βρίσκεται με την οικογένειά του ή είναι 
ανιθαγενής (22).

Σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες τα ίδια τα πρόσωπα παρουσιάζονται ως ανιθαγενείς, 
ενδέχεται να υπάρχουν αντικειμενικές πληροφορίες που να το επιβεβαιώνουν (π.χ. ανήκουν σε καλά 
τεκμηριωμένη μειονότητα ανιθαγενών, διαθέτουν έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ανιθαγένεια ή 
διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία για τη στέρηση ή την απώλεια της ιθαγένειάς τους). Όταν υπάρχουν 
τέτοιες αντικειμενικές πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι ο αιτών είναι ανιθαγενής, ως ιθαγένεια 
θα πρέπει να καταγράφεται ανιθαγενής (ή δηλωθείσα / εικαζόμενη ανιθαγένεια εάν σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία της χώρας σας απαιτείται επίσημη διαδικασία από άλλη αρχή ή δικαστήριο για 
να εξεταστεί και να επιβεβαιωθεί πρώτα η ανιθαγένεια ή εάν ο αιτών παρουσιάζεται ως ανιθαγενής 
χωρίς επίσημα έγγραφα). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί η χώρα της συνήθους διαμονής του.

Σε άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα μπορεί να αγνοούν ή να μην είναι βέβαια για το καθεστώς 
ιθαγένειάς τους. Στις περιπτώσεις αυτές, το γεγονός ότι το πρόσωπο ενδέχεται να είναι ανιθαγενής 
ή να διατρέχει κίνδυνο ανιθαγένειας θα πρέπει επίσης να καταγράφεται σαφώς στο ατομικό έντυπο 
καταχώρισης ως εικαζόμενη ανιθαγένεια. Η χώρα ή οι χώρες προηγούμενης συνήθους διαμονής θα 
πρέπει επίσης να καταγράφονται ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση και η παραπομπή σε 
ειδική διαδικασία προσδιορισμού της ανιθαγένειας. Δεν ενδείκνυται να προσδιορίζεται η ανιθαγένεια 
ενός προσώπου κατά το στάδιο της καταχώρισης. Ο προσδιορισμός της ανιθαγένειας απαιτεί χρόνο, 
μπορεί να είναι πολύπλοκος και δύσκολος, και μπορεί να απαιτήσει εκτενείς έρευνες στις κρατικές 
αρχές χωρών με τις οποίες το άτομο έχει συναφείς δεσμούς. Θα πρέπει να διενεργείται μόνο από 
αρμόδια αποφαινόμενη αρχή σε κατάλληλο χρονικό σημείο μετά την τελική εξέταση μιας αίτησης 
ασύλου.

Η χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής είναι η χώρα στην οποία ο αιτών έχει διαμείνει, 
νόμιμα ή παράνομα. Συνήθως διαφέρει από τις χώρες απλής διέλευσης. Η διάρκεια της παραμονής 
και το πόσο πρόσφατη ήταν η παραμονή αποτελούν σημαντικά στοιχεία. Ο αιτών μπορεί επίσης 
να έχει περισσότερες χώρες προηγούμενης συνήθους διαμονής. Ενδέχεται να μην είναι εύκολο να 
προσδιοριστεί η χώρα συνήθους διαμονής στο στάδιο της καταχώρισης· επομένως, συνιστάται όλες 
οι χώρες προηγούμενης διαμονής οι οποίες δεν ήταν απλώς χώρες διέλευσης να καταγραφούν κατά 
σειρά, από τις πλέον πρόσφατες προς τις παλαιότερες.

Για να διαπιστώσετε αν ένα πρόσωπο ενδέχεται να είναι ανιθαγενής ή να διατρέχει κίνδυνο 
ανιθαγένειας και να καταγράψετε τις ορθές πληροφορίες, μπορείτε να υποβάλετε περαιτέρω 
ερωτήσεις κατά την καταχώριση για την υποστήριξη της διαδικασίας εξέτασης, ιδίως εάν οι αιτούντες 
δεν είναι βέβαιοι για την ιθαγένειά τους.

(22) Τα κράτη αυτά είναι το Εσουατίνι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, το Ιράκ, το Ιράν, το Κατάρ, το Κιριμπάτι, το 
Κουβέιτ, ο Λίβανος, η Λιβερία, η Λιβύη, η Μαλαισία, η Μαυριτανία, τα Μπαρμπέιντος, οι Μπαχάμες, το Μπαχρέιν, το 
Μπουρούντι, το Μπρουνέι, το Νεπάλ, το Ομάν, η Σαουδική Αραβία, η Σομαλία, το Σουδάν, η Συρία και το Τόγκο.
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Ακολουθεί μη εξαντλητικός κατάλογος ερωτήσεων και αιτημάτων που, μαζί με τυχόν συναφή 
έγγραφα, μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των ανιθαγενών αιτούντων εάν δεν είναι βέβαιοι 
για την ιθαγένειά τους.

Καθεστώς ιθαγένειας
• Ποια θεωρείτε ότι είναι η ιθαγένειά σας;

• Είχατε στο παρελθόν κάποια ή κάποια άλλη ιθαγένεια;

• Ποιες είναι οι ιθαγένειες των γονιών σας;

• Περιγράψτε τους λόγους για τους οποίους δεν είστε βέβαιοι για την ιθαγένειά σας.

• Είχατε ποτέ έγγραφα ταυτότητας, όπως διαβατήριο, εθνικό δελτίο ή δελτίο καταχώρισης;

 κ Έχετε προσπαθήσει ποτέ να αποκτήσετε έγγραφο ταυτότητας οποιασδήποτε χώρας;

 κ Αν χρειαζόταν να προσκομίσετε στις αρχές ένα έγγραφο για το ποιος είστε, τι είδους έγγραφο 
θα δείχνατε ή θα προσπαθούσατε να λάβετε;

Τόπος γέννησης
• Πού γεννηθήκατε;

• Καταχωρίστηκε η γέννησή σας;

• Έχετε ληξιαρχική πράξη γέννησης;

• Πού γεννήθηκαν οι γονείς σας;

Χώρα προηγούμενης συνήθους διαμονής
• Σε ποιες χώρες ζήσατε πριν από την άφιξή σας στην Ευρώπη;

 κ Πότε ζήσατε σε καθέναν από αυτούς τους τόπους;

 κ Ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο μετακομίσατε στη χώρα αυτή;

 κ Έχετε εγγραφεί στις αρχές της εν λόγω χώρας;

 κ Είχατε άδεια διαμονής;

 κ Σε τι είδους κατάλυμα ζούσατε;

 κ Με ποιον ζούσατε στην εν λόγω χώρα;

 κ Ποια ήταν τα μέσα εισοδήματός σας στην εν λόγω χώρα;

 κ Εσείς ή κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς σας πήγατε σχολείο στην εν λόγω χώρα;

 κ Σε περίπτωση γάμου ή γέννησης στη χώρα αυτή, μπορέσατε να δηλώσετε τον γάμο ή τη 
γέννηση στη χώρα αυτή;

 κ Ασκήσατε άλλες δραστηριότητες στην εν λόγω χώρα;

7� Διαχείριση των φακέλων υποθέσεων
Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής δεδομένων, όλες οι πληροφορίες σχετικά με την αίτηση 
διαβιβάζονται εγκαίρως στην αποφαινόμενη αρχή, ώστε να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω αρχή έχει 
στη διάθεσή της όλες τις σχετικές πληροφορίες. Έτσι, καταρτίζεται ηλεκτρονικός και/ή φυσικός 
φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, αντίγραφα των εγγράφων 
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που προσκόμισε ο αιτών και τα βιομετρικά δεδομένα. Ο φάκελος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τις 
δικές σας παρατηρήσεις που πρέπει να επισημανθούν στην αποφαινόμενη αρχή και σε άλλες αρχές. 
Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παραπομπές θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στον φάκελο. 
Συνιστάται να διαθέτετε σύστημα διαχείρισης φακέλων υποθέσεων που να επιτρέπει την ορθή 
σύνδεση κάθε πληροφορίας με τον φάκελο της υπόθεσης.

Σε κάθε αιτούντα χορηγείται ατομικός αριθμός καταχώρισης, ενώ κάθε υπόθεση μπορεί να λάβει 
χωριστό αριθμό. Στη συνέχεια, η αίτηση συνδέεται με άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Ατομικός αριθμός καταχώρισης

Το αργότερο κατά το στάδιο αυτό, σε κάθε αιτούντα θα πρέπει να χορηγείται ατομικός και μοναδικός 
αριθμός καταχώρισης. Συνιστάται, μετά τη χορήγηση του αριθμού αυτού, ο αιτών να διατηρεί τον 
ίδιο αριθμό καταχώρισης για όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διεθνή προστασία ή τις 
αιτήσεις για άλλες άδειες διαμονής. Αυτό θα επιτρέψει στην αποφαινόμενη αρχή να εντοπίζει εύκολα 
και να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν έναν συγκεκριμένο αιτούντα, όπως 
πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες αιτήσεις ή διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης.

Υποθέσεις

Εκτός από τον ατομικό αριθμό καταχώρισης, αποτελεί ορθή πρακτική η χορήγηση αριθμού ατομικής 
υπόθεσης σε κάθε αίτηση διεθνούς προστασίας. Συχνά, τα μέλη της ίδιας (πυρηνικής) οικογένειας που 
υπέβαλαν από κοινού αίτηση ασύλου λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό υπόθεσης. Αυτό θα συμβάλει στη 
διασφάλιση της από κοινού αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Συνιστάται οι αιτήσεις μελών πυρηνικής 
οικογένειας που έφθασαν αργότερα, αλλά πριν από τη λήψη της απόφασης σχετικά με την αίτηση των 
μελών της οικογένειας που βρίσκονταν ήδη στη χώρα, να συγχωνευθούν στην ίδια υπόθεση.

Συνδεδεμένες υποθέσεις

Άλλα μέλη της οικογένειας, όπως τα ενήλικα παιδιά και οι παππούδες, δεν λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό 
υπόθεσης, καθώς οι υποθέσεις τους εξετάζονται βάσει των ατομικών τους περιστάσεων. Ωστόσο, είναι 
σημαντικό για την αποφαινόμενη αρχή να λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ των εν λόγω αιτούντων, 
το κοινό τους ιστορικό και τις πιθανές διασυνδέσεις στις αιτήσεις ασύλου και, ως εκ τούτου, να συνδέει 
τις υποθέσεις αυτές. Είναι σημαντικό, κατά την προετοιμασία της προσωπικής συνέντευξης, να είναι 
διαθέσιμη μια επισκόπηση όλων των συναφών υποθέσεων.

Θεωρείται επίσης ορθή πρακτική η σύνδεση υποθέσεων με ομοιότητες πέραν των μελών της 
οικογένειας, όπως οι αιτούντες που εγκατέλειψαν μαζί τη χώρα καταγωγής τους για να ξεφύγουν από 
τον ίδιο κίνδυνο δίωξης ή σοβαρής βλάβης.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η σύνθεση των αριθμών υποθέσεων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ασύλου, όπως το έτος υποβολής της αίτησης, ο 
τόπος υποβολής της αίτησης, οι δεσμοί μεταξύ των αιτήσεων ή η ύπαρξη μεταγενέστερων αιτήσεων.
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Ανάγκες παραπομπής

Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αιτών ανήκει σε ευάλωτη ομάδα ή χρειάζεται ειδικές διαδικαστικές 
εγγυήσεις για να ωφεληθεί των δικαιωμάτων του και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, θα 
πρέπει να συμπεριλάβετε τυχόν παρατηρήσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένες διαδικαστικές 
ανάγκες και ανάγκες υποδοχής στον ηλεκτρονικό φάκελο. Ομοίως, εάν υπάρχει ένδειξη ότι άλλη χώρα 
της ΕΕ+ θα είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στον φάκελο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιθανές ενδείξεις αναγκών και διαδικασιών παραπομπής, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο V «Αναγνώριση και παραπομπή».

Συγκέντρωση στατιστικών πληροφοριών

Η καταχώριση και η κατάθεση αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της διαδικασίας ασύλου. Οι 
διαδικασίες αυτές παρέχουν στον αιτούντα αρχική προστασία και πρόσβαση σε δικαιώματα και 
παροχές. Παρέχουν επίσης στη διοίκηση ασύλου ένα μοναδικό και επαληθεύσιμο αρχείο σχετικά με 
τον αιτούντα και τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται ώστε η αίτηση να προωθηθεί εξαρχής στην 
κατάλληλη επιμέρους διαδικασία.

Τα συλλεγόμενα δεδομένα μπορούν, επιπλέον, να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς για την 
παροχή επισκόπησης της κατάστασης του ασύλου κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου σε επίπεδο 
χωρών ΕΕ+, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Με βάση τα δεδομένα, η διαδικασία ασύλου μπορεί να 
παρακολουθείται δεόντως όσον αφορά τους ακόλουθους τομείς:

• δημογραφικά στοιχεία, δηλαδή η χώρα και η περιοχή καταγωγής των αιτούντων, η ομιλούμενη 
γλώσσα, το φύλο, η ηλικία, η ταυτότητα φύλου, τα σχέδια πτήσης και οι διαδρομές ταξιδιού των 
αιτούντων, καθώς και ζητήματα υγείας·

• αιτήσεις ασύλου, δηλαδή προφίλ ασύλου και ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις / χαρακτηριστικά 
ευαλωτότητας·

• χρόνοι διεκπεραίωσης, δηλαδή η ημερομηνία εισόδου στη διαδικασία 
καταχώρισης / κατάθεσης, η διάρκεια της καταχώρισης / κατάθεσης και το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί μέχρι την προσωπική συνέντευξη·

• είδη διαδικασιών, όπως μεταγενέστερες αιτήσεις, υποθέσεις που εμπίπτουν στη διαδικασία 
του Δουβλίνου και ταχείες διαδικασίες·

• τάσεις ή πτυχές που ενδέχεται να μην συνδέονται άμεσα με το άσυλο, όπως οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται από τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων ή τα είδη πλαστών εγγράφων.

Η συγκέντρωση των δεδομένων καταχώρισης επιτρέπει στην αποφαινόμενη αρχή να αποκτήσει 
συνολική εικόνα του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων κατά την έναρξη του σταδίου εξέτασης. 
Τα δεδομένα καταχώρισης περιλαμβάνουν τον αριθμό των υποθέσεων για τις οποίες εκκρεμεί 
προσωπική συνέντευξη ανά χώρα καταγωγής, την ταυτότητα φύλου, το προφίλ του αιτούντος, το 
είδος της αίτησης, τη γλώσσα που ομιλείται, το είδος των χαρακτηριστικών ευαλωτότητας ή το είδος 
διαδικασίας. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν επίσης τον αριθμό των μεταγενέστερων αιτήσεων και 
των υποθέσεων που παραπέμπονται σε ταχείες διαδικασίες.

Πέραν του ό,τι παρέχουν μια εικόνα του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων, τα δεδομένα καταχώρισης 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς και για να επισημανθούν 
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τάσεις καταχώρισης (π.χ. ανά χώρα προέλευσης, προφίλ και είδος της αξίωσης). Οι τάσεις αυτές 
μπορεί επίσης να αφορούν πτυχές που δεν σχετίζονται άμεσα με το άσυλο, όπως οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται από τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων ή τα είδη πλαστών εγγράφων.

Στοιχεία που αξίζει να συγκρατήσετε

• Ο ρόλος σας είναι να συγκεντρώσετε από τους αιτούντες και να καταγράψετε ακριβή και 
αξιόπιστα δεδομένα, βοηθώντας τους να διευκρινίσουν τυχόν αβέβαιες δηλώσεις. Δεν θα 
πρέπει να αξιολογείτε την αξιοπιστία των συλλεγόμενων δεδομένων.

• Τα δεδομένα συλλέγονται για διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων για να βοηθήσουν στην 
επαλήθευση της ταυτότητας και της ιθαγένειας του αιτούντος, να βοηθήσουν την αρμόδια 
αρχή ασύλου να προετοιμαστεί για την προσωπική συνέντευξη, να εντοπίσουν ειδικές 
διαδικαστικές ανάγκες και/ή ανάγκες υποδοχής και να εντοπίσουν υποθέσεις που πιθανόν 
εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου.

• Τα αποδεικτικά έγγραφα μπορούν να επαληθεύσουν την ταυτότητα και την ιθαγένεια των 
αιτούντων, να προσδιορίσουν την προσωπική τους κατάσταση και να τεκμηριώσουν τις 
αιτήσεις τους για διεθνή προστασία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενθαρρύνετε τους αιτούντες 
να υποβάλουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους. 

• Τα βιομετρικά δεδομένα συλλέγονται συχνά από εξειδικευμένο προσωπικό λόγω του τεχνικού 
τους χαρακτήρα. Ανάλογα με τις εθνικές ρυθμίσεις, μπορεί να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε 
ότι έχουν ήδη συλλεχθεί βιομετρικά δεδομένα ή να βεβαιωθείτε ότι ο αιτών απευθύνεται στις 
αρμόδιες αρχές για την υποβολή βιομετρικών στοιχείων.

• Τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος πρέπει να καταχωρίζονται με ακρίβεια, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στη συλλογή ολοκληρωμένων στοιχείων σχετικά με τα θέματα που 
περιγράφονται λεπτομερώς στην εθνική πρακτική ή στις κατευθυντήριες οδηγίες της χώρας 
σας.

• Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής δεδομένων, καταρτίζεται ο φάκελος της υπόθεσης που 
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τις δικές σας παρατηρήσεις που 
πρέπει να επισημανθούν στην αποφαινόμενη αρχή. 

• Στο σύστημα διαχείρισης των φακέλων των υποθέσεων, θα πρέπει να χορηγείται σε κάθε 
αιτούντα μοναδικός αριθμός καταχώρισης, ενώ σε κάθε αίτηση μπορεί να χορηγηθεί χωριστός 
αριθμός υπόθεσης , και στη συνέχεια μπορείτε να συνδέσετε αιτήσεις με άλλες παρόμοιες 
υποθέσεις. 
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V� Αναγνώριση και παραπομπή
Η αναγνώριση υποθέσεων που ενδεχομένως εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου, ευάλωτων 
αιτούντων και ασυνόδευτων παιδιών το συντομότερο δυνατόν στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου 
είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να παραπέμπονται στην κατάλληλη διαδικασία εξέτασης και να 
παρέχεται στους αιτούντες η υποστήριξη που χρειάζονται. Ο ρόλος σας ως υπαλλήλου αρμόδιου για 
την καταγραφή είναι να αναγνωρίζετε υποθέσεις που ενδεχομένως εμπίπτουν στη διαδικασία του 
Δουβλίνου ή δυνητικά ευάλωτους αιτούντες και να τους παραπέμπετε στις αρμόδιες αρχές ή φορείς.

1� Υποθέσεις που πιθανόν εμπίπτουν στη διαδικασία του 
Δουβλίνου

Επισκόπηση της διαδικασίας του Δουβλίνου

Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ θεσπίζει τα κριτήρια και τους μηχανισμούς προσδιορισμού του κράτους 
μέλους ή της συνδεδεμένης χώρας (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία ή Ελβετία) που είναι υπεύθυνη 
για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας. Ο κανονισμός προβλέπει μηχανισμό που διασφαλίζει 
ότι μια αίτηση διεθνούς προστασίας θα εξετάζεται και θα εξετάζεται από μία μόνο χώρα της ΕΕ+.

Αρμόδια αρχή για τη διαδικασία του Δουβλίνου� Κάθε χώρα της ΕΕ+ διαθέτει ειδική αρμόδια αρχή 
που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του Δουβλίνου, η οποία ονομάζεται μονάδα του 
Δουβλίνου.

Ενώ η διαδικασία του Δουβλίνου διεξάγεται από τη μονάδα του Δουβλίνου, όλες οι αρχές που 
συμμετέχουν στη διαδικασία ασύλου είναι υπεύθυνες για τον εντοπισμό υποθέσεων που ενδεχομένως 
εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου και την παραπομπή τους στη μονάδα του Δουβλίνου.

Μηχανισμός για τον προσδιορισμό της υπεύθυνης χώρας της ΕΕ+ (23)� Μόλις το έγγραφο σχετικά 
με την καταχώριση μιας αίτησης περιέλθει στη μονάδα του Δουβλίνου, αρχίζει η προθεσμία για τον 
προσδιορισμό της χώρας της ΕΕ+ που είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης (σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ). Εάν άλλη χώρα της ΕΕ+ θεωρηθεί υπεύθυνη 
για την εξέταση της αίτησης, η εν λόγω χώρα θα κληθεί να αναδεχθεί την αίτηση του προσώπου ή 
να αναλάβει εκ νέου το πρόσωπο, με βάση την ιεράρχηση των κριτηρίων που καθορίζονται στον 
κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ. Τα αιτήματα εκ νέου ανάληψης και αναδοχής πρέπει να υποβάλλονται εντός 
1, 2 ή το πολύ 3 μηνών από τη στιγμή έναρξης της προθεσμίας, ανάλογα με το αν πρόκειται για 
επείγουσα υπόθεση και ποιο κριτήριο του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ ενεργοποιείται.

Εάν η χώρα της ΕΕ+ που θεωρείται υπεύθυνη αποδεχθεί το αίτημα, ο αιτών θα μεταφερθεί στην εν 
λόγω χώρα. Η διαδικασία του Δουβλίνου θα περατωθεί και η υπεύθυνη χώρα της ΕΕ+ θα εξετάσει την 
αίτηση διεθνούς προστασίας του προσώπου.

(23) Οι μηχανισμοί για τον προσδιορισμό της υπεύθυνης χώρας της ΕΕ+ προβλέπονται στον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, στον 
κανονισμό εφαρμογής του Δουβλίνου και στον κανονισμό Eurodac, που αποτελούν από κοινού το σύστημα του Δουβλίνου.
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Αναγνώριση υποθέσεων που ενδεχομένως εμπίπτουν στη διαδικασία του 
Δουβλίνου

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης, υπάρχει ένα σύνολο στοιχείων που μπορούν να 
υποδείξουν μια υπόθεση που ενδεχομένως εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου. Οι δείκτες αυτοί 
συνδέονται με τα διάφορα κριτήρια του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Η έγκαιρη αναγνώριση των δεικτών 
αυτών και η παραπομπή στη μονάδα του Δουβλίνου είναι σημαντικά στοιχεία, καθώς κάθε υπόθεση 
απαιτεί περαιτέρω έρευνα και διαδικασίες εκ μέρους της μονάδα του Δουβλίνου για τον προσδιορισμό 
της αρμόδιας χώρας της ΕΕ+.

Κατά την καταχώριση αίτησης διεθνούς προστασίας, είναι σημαντικό να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
στους ακόλουθους δείκτες, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός μιας υπόθεσης που ενδεχομένως 
εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου:

• το πρόσωπο είναι ασυνόδευτο παιδί που έχει μέλη της οικογένειας ή συγγενείς σε άλλες χώρες 
της ΕΕ+·

• το πρόσωπο (ενήλικος) έχει μέλη της οικογένειας σε χώρες ΕΕ+·

• στο πρόσωπο χορηγήθηκε θεώρηση, τίτλος διαμονής ή άλλο έγγραφο από άλλη χώρα της ΕΕ+·

• το πρόσωπο ταξίδεψε μέσω άλλων χωρών της ΕΕ+·

• το πρόσωπο υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ+.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δείκτες δεν είναι σαφείς ή προφανείς. Ακόμη και σε περιπτώσεις με 
ανεπαρκείς πληροφορίες, ενδέχεται η υπόθεση του αιτούντος να είναι υπόθεση που εμπίπτει στη 
διαδικασία του Δουβλίνου και μπορεί, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, να εξακολουθεί να είναι 
σημαντικό να παραπεμφθεί η υπόθεση στη μονάδα του Δουβλίνου.

Μπορείτε να αποκτήσετε σχετικές πληροφορίες μέσω της καταχώρισης δεδομένων, κατά τη διάρκεια 
της προσωπικής συνέντευξης ή κατά την καταγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων, με τη διεξαγωγή 
αναζήτησης στη βάση δεδομένων Eurodac ή VIS. Είναι πιθανό οι σχετικές πληροφορίες να ανευρεθούν 
σε ή να επιβεβαιωθούν από έγγραφα που έχει υποβάλει ο αιτών. Θα πρέπει εκ των προτέρων να 
λάβετε υπόψη τις ακόλουθες πηγές πληροφοριών.

• Δηλώσεις αιτούντων που αναφέρουν ότι έχουν μέλη της οικογένειάς τους σε άλλη χώρα της ΕΕ+ 
ή ότι εισήλθαν ή παρέμειναν σε άλλη χώρα της ΕΕ+.

• Αποτέλεσμα αναζήτησης στην Eurodac. Το «Αποτέλεσμα 1» πιστοποιεί ότι έχει κατατεθεί 
προηγούμενη αίτηση σε χώρα της ΕΕ+. Το «Αποτέλεσμα 2» πιστοποιεί ότι το άτομο έχει διέλθει 
παράτυπα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

• Αποτέλεσμα αναζήτησης στη βάση δεδομένων VIS. Όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο VIII 
«Επαλήθευση δεδομένων», η βάση δεδομένων VIS παρέχει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα 
να διαπιστώνουν εάν κάποια αίτηση θεώρησης είχε γίνει δεκτή ή απορριφθεί καθώς επίσης και 
εάν η θεώρηση είχε ακυρωθεί, ανακληθεί ή παραταθεί σε άλλες χώρες της ΕΕ+. Στην περίπτωση 
που μια θεώρηση είχε χορηγηθεί από άλλη χώρα της ΕΕ+, τότε αυτό θα μπορούσε να παίξει ρόλο 
στον προσδιορισμό της χώρας που είναι υπεύθυνη για την αίτηση.
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• Έγγραφα� Οποιαδήποτε έγγραφα έχουν οι αιτούντες στην κατοχή τους μπορεί να είναι σχετικά 
με τη διαδικασία προσδιορισμού της ευθύνης (24). Στα σημαντικά έγγραφα που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνονται τα εξής:

 κ έγγραφο ταυτότητας ή διαβατήριο,

 κ ληξιαρχική πράξη γέννησης,

 κ ληξιαρχική πράξη γάμου,

 κ οικογενειακό βιβλιάριο/μητρώο,

 κ άδεια οδήγησης,

 κ θεωρήσεις (που έχουν χορηγηθεί ή λήξει) σε άλλες χώρες της ΕΕ+,

 κ τίτλος διαμονής σε άλλες χώρες της ΕΕ+,

 κ άδεια διαμονής σε άλλες χώρες της ΕΕ+, 

 κ σφραγίδες εισόδου και/ή εξόδου (ακόμη και σε πλαστό ή παραποιημένο διαβατήριο),

 κ άλλα έγγραφα.

Σχετικό εργαλείο της EASO

Ο Πρακτικός οδηγός της EASO σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο III: Προσωπική 
συνέντευξη και αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων υποστηρίζει τους δημόσιους λειτουργούς 
που στελεχώνουν τα σημεία πρώτης υποδοχής και τα μέλη του προσωπικού που εργάζονται στον 
τομέα του ασύλου ή της υποδοχής να μάθουν σχετικά με τους δείκτες του Δουβλίνου.

Ο εν λόγω πρακτικός οδηγός παρέχει επισκόπηση της διαδικασίας του Δουβλίνου και της 
πρακτικής εφαρμογής της όσον αφορά τη συνέντευξη για τη διαδικασία του Δουβλίνου, την 
παροχή πληροφοριών και την αξιολόγηση των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο 
της διαδικασίας του Δουβλίνου, εξηγώντας τα διάφορα κριτήρια ευθύνης του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙΙ.

Επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη (για τη διαδικασία του Δουβλίνου) που διεξάγεται 
με τον αιτούντα. Ειδικότερα, τα παραρτήματα του πρακτικού οδηγού σχετικά με τα «Θέματα προς 
διερεύνηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης» παρέχουν χρήσιμη καθοδήγηση σχετικά με την 
προσωπική συνέντευξη για τη διαδικασία του Δουβλίνου και τις ερωτήσεις που θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν τους χειριστές υποθέσεων στον προσδιορισμό της υπεύθυνης χώρας της ΕΕ+. 
Στον οδηγό διευκρινίζονται επίσης οι υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών για τη διαδικασία 
του Δουβλίνου. Επιπλέον, ο οδηγός εξηγεί τις αρχές για την αξιολόγηση των αποδεικτικών 
στοιχείων στις υποθέσεις που εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου, καθώς και τα διάφορα 
είδη αποδεικτικών μέσων και έμμεσων αποδείξεων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία του 
Δουβλίνου. 

Μεταφράσεις του εν λόγω πρακτικού οδηγού διατίθενται στον ιστότοπο της EASO.

(24) EASO, Κατευθυντήριες γραμμές της EASO για τη διαδικασία του Δουβλίνου: πρότυπα διαδικασιών και δείκτες, Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2020, σ. 20.

https://euaa.europa.eu/el/publications/praktikos-odigos-tis-easo-shetika-me-tin-efarmogi-toy-kanonismoy-doyblino-iii
https://euaa.europa.eu/el/publications/praktikos-odigos-tis-easo-shetika-me-tin-efarmogi-toy-kanonismoy-doyblino-iii
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-Dublin-procedure-EL.pdf
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Παραπομπή υποθέσεων που ενδεχομένως εμπίπτουν στη διαδικασία του 
Δουβλίνου

Μόλις βρεθούν πληροφορίες οι οποίες συνδέουν ένα πρόσωπο και μια άλλη χώρα της ΕΕ+, είναι 
σημαντικό η υπόθεση να παραπεμφθεί αμέσως στη μονάδα του Δουβλίνου. Η μονάδα του Δουβλίνου 
θα προβεί σε διερεύνηση του φακέλου του προσώπου, θα διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους 
και θα διερευνήσει περαιτέρω πριν από την αποστολή αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης στη 
χώρα της ΕΕ+ που θεωρείται υπεύθυνη. Ακόμη και όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τις ενδείξεις, 
ο φάκελος της υπόθεσης θα πρέπει, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, να παραπεμφθεί στη μονάδα 
του Δουβλίνου το συντομότερο δυνατόν.

Μην ξεχνάτε ότι ο ρόλος σας είναι να αναζητάτε δείκτες του Δουβλίνου και να παραπέμπετε τον 
φάκελο της υπόθεσης του αιτούντος στη μονάδα του Δουβλίνου εφόσον χρειάζεται� Ο ρόλος σας 
είναι ύψιστης σημασίας για τη διαδικασία του Δουβλίνου�

Τα εθνικά πλαίσια διαφέρουν όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας του Δουβλίνου. Συνιστάται 
να διαθέτετε καθιερωμένη διαδικασία για την παραπομπή υποθέσεων στην αρχή που είναι αρμόδια 
για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του Δουβλίνου.

Ο ρόλος του αρμόδιου για την καταγραφή υπαλλήλου

Όσον αφορά τη διαδικασία του Δουβλίνου, ο ρόλος σας είναι:

• να γνωρίζετε και να αναζητάτε ενεργά τους δείκτες του Δουβλίνου προκειμένου να εντοπίζετε 
τους αιτούντες διεθνή προστασία που ενδέχεται να εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου·

• παρέχετε βασικές πληροφορίες στον αιτούντα σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται 
για τον προσδιορισμό της χώρας της ΕΕ+ που είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης 
διεθνούς προστασίας, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει την ανάγκη παροχής κάθε 
πληροφορίας που θα μπορούσε να συμβάλει στον προσδιορισμό αυτό (25)·

• παραπέμπετε τις υποθέσεις τους χωρίς καθυστέρηση στη μονάδα του Δουβλίνου.

Για να αναλάβετε τα προαναφερθέντα καθήκοντα, θα πρέπει να έχετε τις ακόλουθες γνώσεις:

• επαρκή κατανόηση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ·

• επαρκή κατανόηση των ενδείξεων που πρέπει να αναζητούνται κατά την αξιολόγηση της 
δυνατότητας εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ·

• σε ποιον απευθύνεστε για περαιτέρω πληροφορίες ή για την κίνηση πιθανής διαδικασίας του 
Δουβλίνου — αποτελεί ορθή πρακτική η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τις υποθέσεις 
που εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου να διαθέτει έναν ειδικό τηλεφωνικό αριθμό και/ή 
υπηρεσία υποστήριξης με την οποία να μπορούν να επικοινωνούν το προσωπικό της αρχής 
ασύλου, μετανάστευσης, η αστυνομία ή άλλες σχετικές αρχές·

• πώς να παραπέμπετε τον φάκελο (στη μονάδα του Δουβλίνου) για περαιτέρω αξιολόγηση.

(25) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, υπάρχουν εθνικά ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τη διαδικασία 
του Δουβλίνου τα οποία μπορούν να διανεμηθούν στους αιτούντες.
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Σχετικό εργαλείο της EASO

Οι Κατευθυντήριες γραμμές της EASO για τη διαδικασία του Δουβλίνου: πρότυπα διαδικασιών 
και δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαχειριστές για την αξιολόγηση της ποιότητας 
της διαδικασίας του Δουβλίνου. Στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές καλύπτονται πτυχές της 
παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία του Δουβλίνου και την αναγνώριση υποθέσεων 
που ενδεχομένως εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου. Διαχειριστές, υψηλά ιστάμενα 
μέλη του προσωπικού και σύμβουλοι πολιτικής μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο 
για τη διενέργεια αυτοαξιολόγησης για την αξιολόγηση των ικανοτήτων της μονάδας τους και τη 
βελτίωση των διαδικασιών στον τομέα αυτό.

Μεταφράσεις των εν λόγω κατευθυντήριων οδηγιών διατίθενται στον ιστότοπο της EASO.

Σχετικό εργαλείο της EASO 

Θεματική ενότητα κατάρτισης της EASO για την αναγνώριση υποθέσεων που ενδεχομένως 
εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου� Κατά την καταχώριση ή την κατάθεση αίτησης, οι 
αρμόδιοι για την καταγραφή υπάλληλοι ενδέχεται να συναντήσουν υπόθεση που ενδεχομένως 
εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό οι υποθέσεις 
αυτές να παραπέμπονται εγκαίρως στη μονάδα του Δουβλίνου. Για να βελτιωθεί ο εντοπισμός 
και η αναγνώριση των υποθέσεων που εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου, η ενότητα 
κατάρτισης της EASO είναι διαθέσιμη για να βοηθήσει τους υπαλλήλους να καθορίζουν πώς να 
προχωρούν με τις εν λόγω υποθέσεις και να τις παραπέμπουν στη μονάδα του Δουβλίνου. 

2� Ευάλωτοι αιτούντες

Νομικοί ορισμοί και έννοιες

Λόγω προσωπικών περιστάσεων, ορισμένοι αιτούντες ενδέχεται να έχουν περιορισμένη ικανότητα να 
επωφεληθούν από τα δικαιώματά τους ή να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Για τις περιπτώσεις 
αυτές, πρέπει να θεσπιστούν εγγυήσεις με τη μορφή ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ασύλου και, ανάλογα με τη φύση του χαρακτηριστικού ευαλωτότητας, με τη μορφή 
ειδικής υποστήριξης υποδοχής.

https://euaa.europa.eu/el/publications/kateythyntiries-grammes-tis-easo-gia-ti-diadikasia-toy-doyblinoy
https://euaa.europa.eu/el/publications/kateythyntiries-grammes-tis-easo-gia-ti-diadikasia-toy-doyblinoy
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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Η ΟΔΑ (26) προβλέπει εγγυήσεις για τους αιτούντες που χρειάζονται διαδικαστικές εγγυήσεις στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης. Η ΟΣΥ (27) αναφέρεται σε εγγυήσεις σχετικές με τον κοινωνικό, υλικό 
ή ιατρικό τομέα για αιτούντες με ειδικές ανάγκες. Το ΚΕΣΑ συνίσταται από νομοθεσία η οποία παρέχει 
καταλόγους με παραδείγματα για το ποιος μπορεί να θεωρηθεί ευάλωτο πρόσωπο, αλλά κανένας 
από αυτούς τους καταλόγους δεν είναι εξαντλητικός. Το κύριο ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί 
είναι αν ο αιτών, λόγω της ευαλωτότητάς του, χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων ή ειδικών 
αναγκών υποδοχής. Οι ειδικές καταστάσεις των αιτούντων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση της ικανότητάς τους να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις τους. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα χαρακτηριστικά ευαλωτότητας εμφανίζονται 
σε διάφορους βαθμούς και μορφές και οι αντιδράσεις των αρχών χρειάζεται να προσαρμόζονται στις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του αιτούντος.

Μολονότι οι ειδικές διαδικαστικές ανάγκες και οι ανάγκες υποδοχής είναι αλληλένδετες, δεν είναι 
ταυτόσημες. Για παράδειγμα, ένας αναλφάβητος άντρας μπορεί να έχει ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο 
μιας διαδικασίας ασύλου, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ευάλωτος με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τις 
ανάγκες υποδοχής.

Διάφορα χαρακτηριστικά ευαλωτότητας

Είναι σημαντικό οι αιτούντες με ειδικές διαδικαστικές ανάγκες ή/και ανάγκες υποδοχής να 
αναγνωρίζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να διασφαλίζεται ότι έχουν ό,τι χρειάζεται για να 
τεκμηριώσουν την αίτησή τους και ότι όλες οι ανάγκες αντιμετωπίζονται δεόντως.

Καθώς είστε από τους πρώτους υπαλλήλους που αλληλεπιδρούν με τον αιτούντα, ο ρόλος σας ως 
υπαλλήλου αρμόδιου για την καταγραφή είναι ζωτικής σημασίας. Οι αιτούντες με ειδικές ανάγκες 
μπορούν να αναγνωριστούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ασύλου, αλλά η διαδικασία 
καταχώρισης παραμένει ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της έγκαιρης αναγνώρισης.

(26) Στο άρθρο 2 στοιχείο δ) της ΟΔΑ ορίζονται τα ακόλουθα: «“αιτών που χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων”: 
κάθε αιτών του οποίου η ικανότητα να απολαύει των δικαιωμάτων και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου περιορίζεται λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων». Στην 
αιτιολογική σκέψη 29 της ΟΔΑ ορίζονται τα ακόλουθα: «Ορισμένοι αιτούντες ενδέχεται να χρήζουν ειδικών διαδικαστικών 
εγγυήσεων λόγω, μεταξύ άλλων, ηλικίας, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας, σοβαρής 
ασθένειας, ψυχικών διαταραχών ή ως συνέπεια βασανισμού, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, 
σωματικής ή σεξουαλικής βίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθούν να εντοπίζουν ποιοι αιτούντες χρήζουν ειδικών 
διαδικαστικών εγγυήσεων πριν από τη λήψη απόφασης σε πρώτο βαθμό. Στους εν λόγω αιτούντες θα πρέπει να παρέχεται 
η κατάλληλη στήριξη, μεταξύ άλλων, αρκετός χρόνος, ούτως ώστε να δημιουργούνται οι συνθήκες που είναι αναγκαίες για 
την πραγματική πρόσβασή τους στις διαδικασίες και για την επίκληση των στοιχείων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση 
της αίτησής τους διεθνούς προστασίας».

(27) Στο άρθρο 2 στοιχείο ια) της ΟΣΥ ορίζονται τα ακόλουθα: «“αιτών με ειδικές ανάγκες υποδοχής”: ευάλωτο πρόσωπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 21, που χρειάζεται ειδικές εγγυήσεις ώστε να απολαύει των δικαιωμάτων και να συμμορφώνεται 
με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής». Στο άρθρο 21 της ΟΣΥ ορίζονται τα 
ακόλουθα: «Κατά τη μεταφορά της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τους την ειδική κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, όπως οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, τα άτομα με σοβαρές ασθένειες, τα άτομα με πνευματικές διαταραχές και τα άτομα που έχουν υποστεί 
βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας, όπως γυναίκες θύματα 
ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων».
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Κατά την αναγνώριση και την αξιολόγηση ειδικών διαδικαστικών αναγκών και αναγκών υποδοχής, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά ευαλωτότητας που παρατίθενται ως παραδείγματα 
στην ΟΔΑ και την ΟΣΥ (πίνακας 1). Το είδος του χαρακτηριστικού ευαλωτότητας και οι ιδιαίτερες 
περιστάσεις του αιτούντος καθορίζουν τις ειδικές εγγυήσεις που πρέπει να εφαρμοστούν.

Πίνακας 1. Επισκόπηση παραδειγμάτων ευάλωτων προσώπων ή λόγων  
για τους οποίους οι αιτούντες ενδέχεται να χρειάζονται ειδικές  

διαδικαστικές εγγυήσεις που απαριθμούνται στην ΟΔΑ και την ΟΣΥ

Άρθρο 21 της ΟΣΥ Συμπίπτουν Αιτιολογική σκέψη 29 της ΟΔΑ

Παιδιά

ΗλικίαΑσυνόδευτα παιδιά

Ηλικιωμένοι

Αναπηρία

Σοβαρή ασθένεια

Ψυχικές διαταραχές

Θύματα βασανισμού, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή 
σεξουαλικής βίας

Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων, έμφυλη βία (α)

Φύλο, γενετήσιος προσανατολισμός, ταυτότητα 
φύλου

Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά

Θύματα εμπορίας ανθρώπων

Άλλο
(α)  Μέτρα για την πρόληψη της έμφυλης βίας αναφέρονται στο άρθρο 18 της ΟΣΥ στο πλαίσιο των λεπτομερειών για τις 

συνθήκες υποδοχής.

Ορισμένα χαρακτηριστικά ευαλωτότητας μπορεί να είναι άμεσα ορατά (π.χ. ορισμένες αναπηρίες), 
ενώ άλλα εντοπίζονται μέσω δικαιολογητικών εγγράφων (π.χ. ορισμένες παθήσεις). Ο αιτών μπορεί 
επίσης να παρουσιάζει υποκείμενα χαρακτηριστικά ευαλωτότητας (π.χ. προηγούμενες τραυματικές 
εμπειρίες), τα οποία μπορούν να εντοπιστούν μόνο κατά τη διάρκεια μιας πιο διεξοδικής συνέντευξης. 
Εάν απαιτείται παραπομπή για εξειδικευμένη αξιολόγηση ή/και υποστήριξη, η διαδικασία αυτή είναι 
καλύτερο να κινηθεί, ει δυνατόν, κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της διαδικασίας ασύλου.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι αιτούντες με ειδικές ανάγκες ενδέχεται να μην 
επισημάνουν οι ίδιοι τα χαρακτηριστικά ευαλωτότητάς τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η άγνοια 
ότι ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα ή η άγνοια ότι μπορεί να παρασχεθεί σχετική βοήθεια, το αίσθημα 
δυσφορίας όσον αφορά την κοινοποίηση ειδικών αναγκών ή η αίσθηση ότι γενικά κινδυνεύουν. 
Μπορεί επίσης να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα των αιτούντων να 
εκφράζονται, όπως η ηλικία, το φύλο, το άγχος, η σωματική και ψυχική υγεία και οι περιβαλλοντικές 
συνθήκες. Επιπλέον, θα πρέπει να έχετε υπόψη τις πιθανές διαφορές στη γλώσσα, τον πολιτισμό και 
τις εμπειρίες ζωής, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν εμπόδια στην επικοινωνία.
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Ο ρόλος του αρμόδιου για την καταγραφή υπαλλήλου

Όσον αφορά τους ευάλωτους αιτούντες, ο ρόλος σας είναι:

• να αναγνωρίζετε αιτούντες με ειδικές διαδικαστικές ανάγκες και/ή ανάγκες υποδοχής·

• να παρέχετε άμεσης υποστήριξη, εφόσον είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη σε αυτό το στάδιο·

• να παραπέμπετε τον αιτούντα για περαιτέρω αξιολόγηση και/ή υποστήριξη.

Για να αναλάβετε τα προαναφερθέντα καθήκοντα, θα πρέπει να γνωρίζετε τις ακόλουθες πτυχές:

• χαρακτηριστικά ευαλωτότητας και ειδικές ανάγκες·

• εθνικούς μηχανισμούς, μεθόδους, μέτρα και βήματα για την αναγνώριση ευάλωτων αιτούντων, 
όπως εσωτερικά πρωτόκολλα, κατευθυντήριες γραμμές και κατάλογοι σημείων ελέγχου, κατά 
περίπτωση·

• εθνικούς μηχανισμούς και διαδικασίες παραπομπής, συμπεριλαμβανομένων των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών προστασίας των παιδιών, της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και άλλων οργανώσεων που παρέχουν νομικές ή άλλες 
συμβουλές στους αιτούντες·

• επικοινωνία με ευάλωτους αιτούντες, η οποία περιλαμβάνει την προσαρμογή της γλώσσας 
ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες, αφιέρωση περισσότερου χρόνου στην επικοινωνία, υιοθέτηση 
ενός τρόπου επικοινωνίας που χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση και ευαισθησία ως προς 
τον πολιτισμό και το φύλο καθώς και την παρατήρηση της γλώσσας του σώματός σας ώστε να 
εκφράζετε ειλικρίνεια και ηρεμία.

Ο αρμόδιος για την καταγραφή υπάλληλος πρέπει να δημιουργεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, έτσι 
ώστε να αναγνωρίζονται πιο εύκολα οι ενδείξεις ειδικών αναγκών. Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορούν 
να συμβάλουν στη δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος:

• κατάλληλος τρόπος επικοινωνίας που χαρακτηρίζεται από ευαισθησία, για παράδειγμα 
απευθύνεστε στον αιτούντα χρησιμοποιώντας την πρόθεση («εσύ») που προτιμά·

• ευαισθησία σε κάθε ιδιαίτερη κατάσταση·

• ευκολονόητη γλώσσα·

• παροχή πληροφοριών σχετικά με το τι αναμένεται από τον αιτούντα·

• τήρηση αυστηρής εμπιστευτικότητας, ιδίως όταν βρίσκεστε με μέλη της οικογένειας που 
ενδέχεται να μην έχουν επίγνωση του χαρακτηριστικού ευαλωτότητας·

• παρότρυνση του αιτούντος να διηγηθεί τα γεγονότα σε δικό του ρυθμό, χωρίς παρεμβάσεις·

• κατάλληλες ερωτήσεις ανοικτού τύπου.

Αναγνώριση αιτούντων με ειδικές διαδικαστικές ανάγκες ή ανάγκες υποδοχής
Θα πρέπει να παρατηρείτε ενεργά και να εξετάζετε τις δηλώσεις και τα έγγραφα των αιτούντων για να 
εντοπίζετε πιθανές ειδικές ανάγκες. Οι αιτούντες μπορεί να μην εκφράσουν τις ανάγκες τους με δική 
τους πρωτοβουλία.

Η παρατήρηση αποτελεί σημαντική μέθοδο για την αναγνώριση δυνητικά ευάλωτων αιτούντων. 
Παρατήρηση δε σημαίνει πως απλά κοιτάζετε πράγματα, αλλά πως προσλαμβάνετε ενεργά 
πληροφορίες που σας βοηθούν να αξιολογήσετε τους ανθρώπους και τις περιστάσεις τους πιο 
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γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Απαιτεί να έχετε τα μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά, να 
συλλέγετε όσες περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν και να τις λαμβάνετε υπόψη σας (28).

Έχετε υπόψη ότι οι ειδικές ανάγκες μπορεί να είναι άμεσα ορατές, αλλά μπορεί επίσης να εκδηλωθούν 
αργότερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης ή εξέτασης. Παρότι η εξωτερική εμφάνιση 
μπορεί να υποδηλώνει ορισμένες ειδικές ανάγκες και ο αιτών μπορεί να υποβάλει έγγραφα που 
αναφέρουν ειδικές ανάγκες, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ειδικές ανάγκες μπορεί να είναι επίσης 
εμφανείς έμμεσα κατά την επικοινωνία με τον αιτούντα. Για παράδειγμα, ο φόβος ή η ντροπή στις 
δηλώσεις του αιτούντος μπορεί να αποτελούν έμμεσες ενδείξεις ειδικών αναγκών (π.χ. εμπειρίες 
σοβαρών μορφών βίας ή ειδικές ανάγκες που σχετίζονται με το φύλο). Οι δυσκολίες στην επικοινωνία 
με τον αιτούντα ή στην παρακολούθηση του τρόπου σκέψης του μπορεί να υποδεικνύουν 
χαρακτηριστικά ευαλωτότητας (π.χ. ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση). Η συμπεριφορά ή τα 
συναισθήματα που εκφράζει ο αιτών μπορεί επίσης να περιέχουν ενδείξεις ειδικών αναγκών (π.χ. 
εμπειρίες σοβαρών μορφών βίας ή ψυχικές διαταραχές).

Η αναγνώριση των ειδικών αναγκών απαιτεί γνώση του είδους των στοιχείων που μπορεί να 
υποδηλώνουν ευαλωτότητα. Το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) 
για την αναγνώριση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (IPSN) παρέχει κατάλογο δεικτών που πρέπει να 
παρατηρούνται κατά τη διαδικασία καταχώρισης, οι οποίοι ομαδοποιούνται ως εξής:

• ηλικία

• φύλο

• ταυτότητα φύλου και σεξουαλικός προσανατολισμός

• οικογενειακή κατάσταση

• σωματικές ενδείξεις

• ψυχοκοινωνικές ενδείξεις

• ενδείξεις που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Κάθε ομάδα παρέχει πιο συγκεκριμένες ενδείξεις σχετικά, για παράδειγμα, με τη συμπεριφορά, τη 
στάση, τον τρόπο σκέψης, τις σχέσεις με άλλα πρόσωπα και την εξωτερική εμφάνιση του αιτούντος.

Για τη σύνδεση των ενδείξεων με συγκεκριμένες ειδικές ανάγκες, το εργαλείο IPSN προτείνει 
συγκεκριμένες ανάγκες με τις οποίες μπορεί να συσχετιστεί κάθε δείκτης. Στις κατηγορίες ειδικών 
αναγκών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• ασυνόδευτοι ανήλικοι,

• συνοδευόμενοι ανήλικοι,

• ηλικιωμένοι,

• άτομα με αναπηρία,

• εγκυμονούσες,

• μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά,

• θύματα εμπορίας ανθρώπων,

(28) EASO και Frontex, Πρακτικός οδηγός: Πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2016, σ. 7. 

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-Practical-Guide-EL.pdf.pdf
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• άτομα με σοβαρές ασθένειες,

• άτομα με ψυχικές διαταραχές,

• άτομα τα οποία έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, 
σωματικής ή σεξουαλικής βίας,

• άτομα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, διεμφυλικοί 
και/ή μεσοφυλικοί (ΛΟΑΔΜ),

• άτομα με ειδικές ανάγκες που συνδέονται με το φύλο.

Όταν δεν είστε βέβαιοι εάν ορισμένες ενδείξεις συνδέονται με ορισμένες ειδικές ανάγκες, θα πρέπει 
να συγκεντρώνετε περαιτέρω δεδομένα σχετικά με το πιθανό χαρακτηριστικό ευαλωτότητας. Μην 
ξεχνάτε ότι δεν είναι δική σας ευθύνη να αναγνωρίσετε τις ιδιαίτερες ειδικές ανάγκες που μπορεί να 
έχει ο αιτών. Αντιθέτως, δική σας ευθύνη είναι να συλλέξετε δεδομένα σχετικά με τις πιθανές ανάγκες, 
ώστε ο αιτών να μπορεί να παραπεμφθεί για περαιτέρω διαδικασίες αναγνώρισης και για την παροχή 
επαρκούς βοήθειας το συντομότερο δυνατόν κατά τη διαδικασία ασύλου. 

Σχετικό εργαλείο 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, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων της καταχώρισης 
και της κατάθεσης αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Το IPSN είναι 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 IPSN είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες της ΕΕ και εκτός ΕΕ στον ιστότοπο IPSN της 
EASO.

Παροχή άμεσης υποστήριξης
Εάν αναγνωρισθεί κάποια ειδική ανάγκη κατά τη φάση της καταχώρισης, θα πρέπει να αλλάξετε 
αμέσως τον τρόπο επικοινωνίας σας προσαρμόζοντας κατάλληλα τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε και 
τον ρυθμό σας. Ίσως χρειαστεί να επιβραδύνετε τον ρυθμό σας, να επαναλάβετε τις παρεχόμενες 
πληροφορίες και/ή να εξηγήσετε τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις για να 
διασφαλίσετε ότι έχετε γίνει κατανοητοί. Θα πρέπει επίσης να παρεμβάλλετε σύντομα διαλείμματα 
όταν χρειάζεται.

Όπου είναι δυνατόν, προγραμματίστε τη συνέντευξη καταχώρισης με εξειδικευμένο υπάλληλο, εάν 
οι δείκτες κάποιου συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ευαλωτότητας είναι ορατοί σε πρώιμο στάδιο, ή 
αλλάξτε τον αρμόδιο υπάλληλο για την καταγραφή και/ή τον διερμηνέα όταν χρειάζεται.

Όταν χρειάζεται, μπορείτε να προβείτε στις κατάλληλες πρακτικές ρυθμίσεις για να εξασφαλίσετε 
ότι ο τόπος κατάθεσης της αίτησης είναι προσβάσιμος για τον αιτούντα ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
ειδικές ανάγκες του. Βρείτε κατάλληλη αίθουσα για την καταχώριση και την κατάθεση έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και να μην υπάρχουν ενοχλήσεις και, κατά περίπτωση, προβείτε σε 
ρυθμίσεις για να διευκολυνθεί η παρουσία επιπλέον προσώπων.

https://ipsn.easo.europa.eu/
https://ipsn.easo.europa.eu/
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Μην ξεχνάτε να διαβεβαιώνετε τον αιτούντα κατά την καταχώριση και την κατάθεση ότι όλες οι 
δηλώσεις, τα δικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που συλλέγονται για την υποστήριξη 
της αίτησης θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα. Τηρήστε προσεκτικά την αρχή της 
εμπιστευτικότητας σε κάθε επικοινωνία σχετική με τον φάκελο του αιτούντος, ακόμα και με πρόσωπα 
που πιθανώς είναι μέλη της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να μην γνωρίζουν τις ειδικές ανάγκες 
του.

Ενημερώστε τους αιτούντες κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες τους, οποίες 
μπορεί να περιλαμβάνουν την ικανότητα ακοής τους, όρασής τους ή την ικανότητά τους να κατανοούν. 
Λαμβάνετε επίσης υπόψη την ηλικία, το φύλο και τις πολιτισμικές καταβολές τους. Ο τρόπος 
επικοινωνίας σας, το ενημερωτικό υλικό και τα διαθέσιμα εργαλεία επικοινωνίας θα πρέπει να 
προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες του αιτούντος.

Μην ξεχνάτε να διασφαλίζετε ότι οι εξαρτώμενοι ενήλικες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν 
χωριστή αίτηση διεθνούς προστασίας και ότι ο αιτών παρέχει ενημερωμένη συγκατάθεση για την 
κατάθεση της αίτησης εξ ονόματός του σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να καταθέσει χωριστή αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παροχή άμεσης υποστήριξης σε ασυνόδευτα παιδιά 
παρέχονται στο κεφάλαιο V ενότητα 3 «Ασυνόδευτα παιδιά».

Παραπομπή του αιτούντος για περαιτέρω αξιολόγηση και/ή υποστήριξη
Εάν έχει αναγνωρισθεί αιτών με ειδικές διαδικαστικές ανάγκες ή ανάγκες υποδοχής, θα πρέπει να τον 
παραπέμψετε για περαιτέρω αξιολόγηση και/ή υποστήριξη.

Το είδος της υποστήριξης που παρέχεται μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μέτρων, ανάλογα 
με το χαρακτηριστικό ευαλωτότητας που έχει αναγνωρισθεί και το εθνικό πλαίσιο.

Όταν διαπιστωθεί ότι ο αιτών έχει ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα.

1.  Καταγράφετε τις ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενδείξεων ευαλωτότητας, 
στον προσωπικό φάκελο του αιτούντος, σύμφωνα με την εθνική πρακτική. Κοινοποιείτε τις 
πληροφορίες αυτές στους σχετικούς φορείς για να παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις και 
υποστήριξη.

  Αποτελεί ορθή πρακτική για τις αρχές ασύλου και υποδοχής να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τυχόν 
παρατηρήσεις σχετικά με το χαρακτηριστικό ευαλωτότητας του αιτούντος. Ωστόσο, η εν λόγω 
διαδικασία θα πρέπει να έχει το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες 
είναι αντικειμενικές και ουδέτερες, καθώς και ότι τηρείται η εμπιστευτικότητα και προστατεύεται 
η ιδιωτική ζωή του αιτούντος.

2.  Ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο και τις ειδικές ανάγκες του αιτούντος, εξετάστε τις ακόλουθες 
ενέργειες που σχετίζονται με την παροχή πληροφοριών, την παραπομπή σε παροχή βοήθειας και 
την επισήμανση σχετικών πληροφοριών στην αποφαινόμενη αρχή.
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 Προς τον αιτούντα

 κ Ενημερώστε σχετικά με την υπάρχουσα βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της νομικής 
συνδρομής, των σχετικών ομάδων υποστήριξης, της ιατρικής υποστήριξης, των υπηρεσιών που 
διατίθενται σε άτομα με αναπηρία και άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών.

 κ Επιβεβαιώστε ότι το πρόσωπο γνωρίζει πώς να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες σε περίπτωση που 
το έχετε παραπέμψει σε αυτές.

 Προς την αποφαινόμενη αρχή

 κ Επισημαίνετε τυχόν ειδικές ανάγκες που έχετε παρατηρήσει, παρέχοντας λεπτομέρειες 
σχετικά με τις ενδείξεις ευαλωτότητας και κάθε δικαιολογητικό έγγραφο που σχετίζεται με τις 
εν λόγω ανάγκες.

 κ Επισημαίνετε ότι ενδέχεται να χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση της ευαλωτότητας 
προκειμένου να παρασχεθεί κατάλληλη υποστήριξη στον αιτούντα κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ασύλου.

 κ Επισημαίνετε την ενδεχόμενη ανάγκη για διαδικαστικές προσαρμογές, όπως παράταση 
προθεσμιών, ειδικές ρυθμίσεις για την προσωπική συνέντευξη και/ή την ανάγκη υποστήριξης 
από εμπειρογνώμονες.

 κ Επισημαίνετε την ενδεχόμενη ανάγκη η διαδικασία εξέτασης να τεθεί ως προτεραιότητα.

 κ Επισημαίνετε το ενδεχόμενο να μην εφαρμοστούν συνοριακές/ταχείες διαδικασίες, εάν δεν 
μπορεί να παρασχεθεί επαρκής υποστήριξη.

 Προς τις αρχές υποδοχής ή τους φορείς

 κ Επισημαίνετε ότι ενδέχεται να χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση της ευαλωτότητας 
προκειμένου να παρασχεθεί κατάλληλη υποστήριξη στον αιτούντα όσον αφορά τις συνθήκες 
υποδοχής.

 κ Επισημαίνετε παρατηρήσεις που σχετίζονται με την ενότητα της οικογένειας και/ή τις 
ειδικές ανάγκες του αιτούντος στους σχετικούς φορείς προκειμένου να εξασφαλίζεται, κατά 
περίπτωση, η κατάλληλη στέγαση.

 Προς την υπεύθυνη αρχή ή τον πάροχο υπηρεσιών

 κ Παραπέμψτε τον αιτούντα στη διαθέσιμη βοήθεια, εφόσον χρειάζεται και ο αιτών είναι 
σύμφωνος.

 κ Κατά περίπτωση, προβαίνετε σε ενέργειες για την παραπομπή του αιτούντος στον εθνικό 
μηχανισμό αναφοράς θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, τηρώντας αυστηρά τις εθνικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

 κ Επισημαίνετε την ανάγκη διορισμού εκπροσώπου σε περίπτωση νοητικής υστέρησης ή άλλων 
παθήσεων που σχετίζονται με την υγεία, όπως σοβαρή ψυχική ασθένεια, κατά περίπτωση.

3.  Οι αιτούντες με σοβαρές ανησυχίες για την υγεία τους (συμπεριλαμβανομένων σοβαρών 
προβλημάτων ψυχικής υγείας), οι εγκυμονούσες/θηλάζουσες γυναίκες, τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο καθώς και τα ασυνόδευτα και τα χωρισμένα από την 
οικογένειά τους παιδιά χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και πρέπει να παραπέμπονται αμέσως σε 
περαιτέρω διαδικασίες εάν εμπίπτουν στα ακόλουθα σενάρια.
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 κ Ανησυχίες πως η ασφάλειά τους κινδυνεύει άμεσα� Επικοινωνήστε αμέσως με τις αρχές 
επιβολής του νόμου εάν έχετε σοβαρές ανησυχίες ότι ο αιτών μπορεί να βλάψει τον εαυτό 
του ή να αποτελέσει κίνδυνο για τα άτομα γύρω του, συμπεριλαμβανομένων των μελών της 
οικογένειάς του.

 κ Επιτακτικές ιατρικές ανάγκες� Καλέστε αμέσως ασθενοφόρο εάν υπάρχουν επιτακτικές 
ανάγκες που σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία του αιτούντος.

 κ Επιτακτική ανάγκη προστασίας παιδιού� Επικοινωνήστε αμέσως με τις αρχές επιβολής του 
νόμου εάν παρατηρήσετε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ευημερία ενός παιδιού.

 κ Ιδιαίτερες ανησυχίες για την ασφάλεια θυμάτων εμπορίας ανθρώπων� Επικοινωνήστε 
αμέσως με τις αρχές επιβολής του νόμου σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ανησυχία 
σχετικά με την ασφάλεια του αιτούντος, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του και 
ενδεχομένως η σύλληψη του διακινητή.

Εξετάστε το ενδεχόμενο παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης στον αιτούντα για τη διευκόλυνση 
των αμέσως επόμενων μέτρων που θα ληφθούν μετά την καταχώριση, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόβλεψης ασφαλούς χώρου αναμονής μέχρι την άφιξη των αρμόδιων αρχών, ενός ιδιωτικού χώρου 
για τη λήψη επείγουσας ιατρικής υποστήριξης ή μεταφοράς.

3� Ασυνόδευτα παιδιά

Ορισμός

Ως ασυνόδευτο παιδί νοείται ανήλικος που φτάνει στο έδαφος της χώρας της ΕΕ+ χωρίς να 
συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο γι’ αυτόν σύμφωνα με τον νόμο ή την πρακτική της χώρας της ΕΕ+ 
και εφόσον κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του. Ο όρος καλύπτει επίσης τον 
ανήλικο που αφέθηκε ασυνόδευτος κατόπιν της εισόδου του στο έδαφος της χώρας της ΕΕ+ [άρθρο 2 
στοιχείο ιβ) της ΟΑ και άρθρο 2 στοιχείο ε) της ΟΣΥ].

Τόσο η ΟΔΑ όσο και η ΟΣΥ προβλέπουν ειδικές εγγυήσεις που διασφαλίζουν ότι τα ασυνόδευτα παιδιά 
μπορούν να επωφελούνται από τα δικαιώματά τους και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο 
του ασύλου (άρθρο 24 της ΟΣΥ και άρθρο 25 της ΟΔΑ).

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα το συντομότερο δυνατόν για να εξασφαλιστεί ο διορισμός εκπροσώπου 
από αρμόδια αρχή για να συνδράμει και να αντιπροσωπεύει το ασυνόδευτο παιδί στη διαδικασία 
ασύλου, ώστε να διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, και να ασκεί νομική ικανότητα για 
λογαριασμό του οσάκις είναι αναγκαίο. Διορίζεται εκπρόσωπος που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα 
για να διασφαλίζει ότι λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων 
των νομικών, ιατρικών και ψυχολογικών αναγκών του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου 
και έως ότου βρεθεί μόνιμη λύση για το παιδί. Ο εκπρόσωπος (που αναφέρεται και ως «κηδεμόνας») 
δεν θα πρέπει να συγχέεται με τους παρόχους νομικής συνδρομής, τον νομικό σύμβουλο ή τον 
δικηγόρο. Ο εκπρόσωπος πρέπει να διορίζεται από τις αρχές το συντομότερο δυνατόν. Αυτό σημαίνει 
ότι, ιδανικά, ο εκπρόσωπος είναι ήδη παρών κατά τη διαδικασία καταχώρισης της αίτησης διεθνούς 
προστασίας προκειμένου να λάβει υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού στα πρώτα στάδια της 

https://ipsn.easo.europa.eu/easo-tool-identification-persons-special-needs
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διαδικασίας. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ+, η παρουσία του εκπροσώπου αποτελεί προϋπόθεση για την 
κατάθεση της αίτησης (29).

Παρότι το παιδί έφτασε ασυνόδευτο, μπορεί να έχει μέλη της οικογένειάς του ήδη σε άλλη χώρα της 
ΕΕ+. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αν το παιδί έχει ήδη μέλη της οικογένειας, αδέλφια 
ή άλλους συγγενείς που μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα του και βρίσκονται νόμιμα σε άλλη 
χώρα της ΕΕ+. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να εφαρμοστεί ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι η μεταφορά εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το παιδί μπορεί επίσης 
να χωρίστηκε από τα μέλη της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη χώρα της 
ΕΕ+ και τα εν λόγω μέλη της οικογένειας ενδέχεται ακόμα να προσπαθούν να φτάσουν στο έδαφος 
των χωρών της ΕΕ+.

Δεδομένου ότι το παιδί είναι εγγενώς ευάλωτο, είναι πολύ σημαντικό να επιδείξετε ιδιαίτερη 
ευαισθησία σε τυχόν πρόσθετες ενδείξεις ειδικών αναγκών. Οι ενδείξεις αυτές θα μπορούσαν 
να περιλαμβάνουν τη στάση του παιδιού και τις σχέσεις του με άλλα παιδιά και/ή ενήλικες. Θα 
πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στα συνοδευόμενα παιδιά, ιδίως όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
αναφερόμενοι γονείς ενδέχεται στην πραγματικότητα να μην είναι οι γονείς του παιδιού. Ο φόβος 
παρουσία ενηλίκων που αναφέρονται επίσημα ως γονείς θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη εμπορίας 
ανθρώπων ή άλλων μορφών κακοποίησης. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο το παιδί 
να έχει υποστεί άλλες μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένου 
του ακρωτηριασμού/αποκοπής των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Δικαιώματα των ασυνόδευτων παιδιών στο πλαίσιο του ασύλου

Ως υπάλληλος αρμόδιος για την καταγραφή, θα διαδραματίσετε κεντρικό ρόλο στην έγκαιρη 
πραγμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού (που παρατίθενται παρακάτω), αναγνωρίζοντας τους 
ανηλίκους και τις ειδικές ανάγκες τους.

Δικαιώματα που απορρέουν από το γενικό πλαίσιο του ασύλου

• Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα σε όλες τις πράξεις που 
αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς 
(άρθρο 25 παράγραφος 6 της ΟΔΑ, άρθρο 20 παράγραφος 5 της ΟΑ, άρθρο 23 παράγραφος 1 
της ΟΣΥ, άρθρο 24 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άρθρο 3 
παράγραφος 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού).

• Μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα 
αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους [άρθρο 23 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) της ΟΣΥ, άρθρο 24 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού].

(29) EASO, Έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου για παιδιά, Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
2019. 

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Report_asylum_procedures_for_children_EL.pdf
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Δικαιώματα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης

• Διορισμός νομικής εκπροσώπησης/κηδεμόνα το συντομότερο δυνατόν (άρθρο 25 
παράγραφος 1 της ΟΔΑ).

• Στους ασυνόδευτα παιδιά και στους εκπροσώπους τους παρέχονται δωρεάν νομικές και 
διαδικαστικές πληροφορίες (άρθρο 25 παράγραφος 4 της ΟΔΑ).

• Αναγνώριση όλων των απαιτούμενων ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων για τα παιδιά 
(άρθρο 24 της ΟΔΑ).

• Δυνατότητα να δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου από ασυνόδευτα 
παιδιά [άρθρο 31 παράγραφος 7 στοιχείο β) της ΟΔΑ].

• Αναζήτηση των μελών της οικογένειας και επανένωση της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης 
της συνεκτίμησης του γεγονότος ότι τα μέλη της οικογένειας ενδέχεται να βρίσκονται 
στα κράτη μέλη κατά τον χρόνο άφιξης [άρθρο 31 παράγραφος 5 της ΟΑ και άρθρο 23 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΟΣΥ].

Δικαιώματα σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής

• Αξιολόγηση των ειδικών αναγκών υποδοχής του ασυνόδευτου ανηλίκου, 
συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής στην εν λόγω αξιολόγηση κατά την καταχώριση 
(άρθρο 22 της ΟΣΥ).

• Εξέταση της ασφάλειας και της προστασίας, ιδίως εάν υπάρχει κίνδυνος να καταστεί ο ανήλικος 
θύμα εμπορίας ανθρώπων [άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της ΟΣΥ].

• Πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης και κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τα 
θύματα κάθε μορφής κατάχρησης (άρθρο 23 παράγραφος 4 της ΟΣΥ).

• Παροχή της προστασίας και φροντίδας που απαιτούνται για την ποιότητα ζωής και την 
κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το υπόβαθρό του (αιτιολογική 
σκέψη 33 της ΟΔΑ, άρθρο 23 παράγραφος 2 της ΟΣΥ, άρθρο 24 παράγραφος 1 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άρθρο 3 παράγραφος 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
τα δικαιώματα του παιδιού).

• Πρόσβαση στην εκπαίδευση, υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους 
υπηκόους (άρθρο 14 της ΟΣΥ).

Αναγνώριση ασυνόδευτων παιδιών

Δείκτες για την αναγνώριση του αιτούντος ως παιδιού
Τα ακόλουθα στοιχεία μπορεί να είναι σημαντικά για την αναγνώριση του αιτούντος ως παιδιού.

Έγγραφα που μπορεί να έχουν προσκομισθεί (π.χ. έγγραφα ταυτοποίησης) από τον αιτούντα, να έχουν 
υποβληθεί από άλλο πρόσωπο εξ ονόματος του ή να συλλέχθηκαν από παρόχους υπηρεσιών και 
άλλες αρχές.

Οι δηλώσεις του αιτούντος, οι υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με την ηλικία και τις οικογενειακές 
σχέσεις, καθώς και οι δηλώσεις άλλων προσώπων είναι επίσης χρήσιμες στο πλαίσιο αυτό. 
Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (π.χ. μέλη της οικογένειας, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί και 
προσωπικό στο κέντρο φιλοξενίας) μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ηλικία του 
αιτούντος, άλλα μέλη της οικογένειας και πρόσθετες ειδικές ανάγκες.
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Οι παρατηρήσεις σας θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για την αναγνώριση των παιδιών. Θα πρέπει 
να δίνεται προσοχή όταν οι παρατηρήσεις σας δεν αντιστοιχούν με πιθανά αποδεικτικά στοιχεία που 
παρέχονται στην υπόθεση του αιτούντος (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων του αιτούντος). Ο 
αιτών μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι ενήλικος (π.χ. σε περιπτώσεις γάμου ή εμπορίας ανθρώπων), 
ακόμη και αν είναι παιδί. Εάν έχετε τέτοιου είδους ανησυχίες, θα πρέπει να το επισημαίνετε ή να 
διερευνάτε περαιτέρω στοιχεία που σχετίζονται με την ηλικία του αιτούντος, σύμφωνα με την εθνική 
πρακτική.

Οι κοινές βάσεις δεδομένων, για παράδειγμα το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, το Eurodac, το VIS ή η 
βάση δεδομένων κλεμμένων και απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων της Ιντερπόλ θα μπορούσαν 
να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία του αιτούντος.

Άλλα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. φωτογραφίες) μπορεί να περιέχουν κάποια ένδειξη για την ηλικία 
του αιτούντος. Είναι σημαντικό να καταγράφονται όλα τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών για την 
τεκμηρίωση της αίτησης. Ορισμένα έγγραφα (π.χ. σχολικά αρχεία, δελτία εμβολιασμού και άλλα 
ιατρικά αρχεία) μπορεί να περιέχουν κάποια ένδειξη για την εκτιμώμενη ηλικία του αιτούντος, παρόλο 
που ενδέχεται να μην κάνουν άμεση αναφορά στην ηλικία.

Υπολογισμός της ηλικίας (εάν υπάρχουν αμφιβολίες για τη δηλούμενη ηλικία)
Ως υπολογισμός της ηλικίας νοείται η διαδικασία με την οποία οι αρχές επιδιώκουν να εκτιμήσουν 
τη χρονολογική ηλικία ή το ηλικιακό φάσμα ενός ατόμου προκειμένου να διακριβώσουν αν το άτομο 
είναι παιδί ή ενήλικας.

Ο υπολογισμός της ηλικίας δεν θα πρέπει να θεωρείται μια κοινή διαδικασία. Οι υπολογισμοί αυτοί θα 
πρέπει να διενεργούνται μόνο σε περιπτώσεις αιτιολογημένων αμφιβολιών [π.χ. όταν υπάρχει έλλειψη 
έγκυρης τεκμηρίωσης ή όταν η δηλούμενη ηλικία (στις δηλώσεις του αιτούντος) δεν υποστηρίζεται ή 
αντικρούεται από διάφορα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές].

Ο υπολογισμός της ηλικίας θα πρέπει να διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού. Θα πρέπει να διενεργείται με ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση, με τον δέοντα 
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κατά τη διαδικασία υπολογισμού της ηλικίας εφαρμόζονται 
ορισμένες διαδικαστικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της εμπιστευτικότητας και του 
δικαιώματος του αιτούντος να λαμβάνει πληροφορίες κατάλληλες για την ηλικία του.

Οι υπολογισμοί της ηλικίας θα πρέπει να διενεργούνται με τη λιγότερο επεμβατική εξέταση. Θα πρέπει 
να προτιμώνται μη ιατρικές μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων των συνεντεύξεων για τον υπολογισμό 
της ηλικίας.

Η συνέντευξη για τον υπολογισμό της ηλικίας θα διεξάγεται κυρίως από υπαλλήλους των αρχών 
ασύλου, οι οποίοι έχουν πείρα στη διενέργεια συνεντεύξεων με παιδιά στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εξέτασης αιτήσεων ασύλου και είναι εξοικειωμένοι με τις πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής. 
Οι συνεντεύξεις αυτές περιλαμβάνουν τη συλλογή και ανάλυση των μαρτυριών του αιτούντος του 
οποίου η ηλικία είναι αμφιλεγόμενη. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, επιχειρείται να τοποθετηθούν 
χρονολογικά τα γεγονότα που έχει βιώσει το παιδί ώστε να συναχθεί ή να εκτιμηθεί η ηλικία του. 
Το τοπικό ημερολόγιο γεγονότων (εξατομικευμένο ημερολόγιο που περιλαμβάνει ημερομηνίες 
σημαντικών γεγονότων για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή) σε συνδυασμό με την υποβολή 
ερωτήσεων για προγενέστερα ή μεταγενέστερα γεγονότα (με τις ερωτήσεις αυτές επιδιώκεται να 
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εντοπιστούν δύο γνωστά γεγονότα – το πρώτο από τα γεγονότα πρέπει να έχει σημειωθεί πριν από 
τη γέννηση του παιδιού και το δεύτερο μετά τη γέννηση του παιδιού) μπορούν να αποτελέσουν 
χρήσιμα εργαλεία καθώς διευκολύνουν τους υπαλλήλους, τον αιτούντα ή τα μέλη της οικογένειάς 
του να υπολογίσουν κατά προσέγγιση την ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Πριν από την έναρξη 
της συνέντευξης, ο ερωτών οφείλει να παρέχει συναφείς πληροφορίες με απλά λόγια (π.χ. σκοπός 
της συνέντευξης, ρόλος των εμπλεκομένων και των παρευρισκόμενων και λόγοι για τους οποίους 
αμφισβητείται η δηλούμενη ηλικία). Αν το αποτέλεσμα του υπολογισμού δεν συμφωνεί με την ηλικία 
που είχε δηλωθεί από τον αιτούντα, οι λόγοι πρέπει να επεξηγούνται με σαφήνεια με τη χρήση 
διερμηνέα και με την παρουσία του εκπροσώπου/επιτρόπου/δικηγόρου του παιδιού.

Το ευεργέτημα της αμφιβολίας (άρθρο 25 παράγραφος 5 της ΟΔΑ) θα πρέπει να εφαρμόζεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υπολογισμού της ηλικίας και ο αιτών θα πρέπει να θεωρείται 
και να αντιμετωπίζεται ως παιδί για όσο διάστημα η ηλικία παραμένει αβέβαιη, μεταξύ άλλων κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας υπολογισμού της ηλικίας. Επομένως, το ευεργέτημα της αμφιβολίας 
αποτελεί βασική διαδικαστική εγγύηση που εφαρμόζεται όσο το δυνατόν περισσότερο σε θέματα που 
αφορούν ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία δεν είναι πιθανό να διαθέτουν αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με την ηλικία τους.

Αναγνώριση ενός παιδιού ως ασυνόδευτου
Ένα παιδί μπορεί να αναγνωρισθεί ως ασυνόδευτο βάσει των δικών του δηλώσεων.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, και ιδίως σε περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, ένα παιδί μπορεί 
επίσης να είναι ασυνόδευτο, αν και παρουσιάζεται ως μέλος οικογένειας.

Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη φύση της σχέσης μεταξύ του παιδιού και των ενηλίκων που 
παρουσιάζονται επίσημα ως γονείς ή φροντιστές, η ποιότητα και η διάρκεια της σχέσης θα πρέπει να 
αξιολογούνται προσεκτικά. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή συνέντευξης 
του παιδιού και των ενηλίκων χωριστά, σχετικά με το περιβάλλον διαβίωσης του παιδιού στη χώρα 
καταγωγής ή στην οποία το παιδί μεγάλωσε. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, η συνέντευξη θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει ερωτήσεις, για παράδειγμα, σχετικά με το σχολείο που φοιτούσε το παιδί, 
το χρώμα του κρεβατιού του ή τα αγαπημένα παιχνίδια του.

Σχετικό εργαλείο της EASO 

Ο Πρακτικός οδηγός της EASO σχετικά με τον υπολογισμό της ηλικίας (δεύτερη έκδοση) παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές ώστε να λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού κατά 
την αξιολόγηση της ανάγκης εξέτασης της ηλικίας. Παρέχει επίσης κατευθυντήριες οδηγίες στους 
υπαλλήλους που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν διαδικασίες υπολογισμού της ηλικίας βάσει μιας 
ολιστικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και στα 
χαρακτηριστικά του ατόμου. Ο οδηγός παρέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με περιστάσεις, 
διαδικαστικές εγγυήσεις και μεθόδους υπολογισμού της ηλικίας.

Μεταφράσεις του εν λόγω οδηγού διατίθενται στον ιστότοπο της EASO.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_Age_Assessment_2018_EL.pdf
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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Σχετικό εργαλείο της EASO

Βίντεο κινουμένων σχεδίων συμπληρώνουν τον πρακτικό οδηγό για τον υπολογισμό της ηλικίας.

Το βίντεο κινουμένων σχεδίων για τον «υπολογισμό της ηλικίας για εργαζομένους» απευθύνεται 
ειδικότερα σε υπαλλήλους υποδοχής και υπαλλήλους επιφορτισμένους με θέματα ασύλου, 
υπευθύνους σε θέματα μετανάστευσης και επιβολής του νόμου, κοινωνικούς λειτουργούς, 
ακτινολόγους, παιδίατρους, εισαγγελείς και άλλους ενδιαφερομένους. Παρουσιάζει με εύληπτο 
τρόπο τα βασικά στοιχεία του οδηγού και τις αναγκαίες εγγυήσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται 
ο κατάλληλος και αξιόπιστος υπολογισμός της ηλικίας. Το βίντεο είναι διαθέσιμο σε διάφορες 
γλώσσες στον ιστότοπο της EASO.

Το βίντεο κινουμένων σχεδίων για τον «υπολογισμό της ηλικίας των παιδιών» αποσκοπεί στην 
ενημέρωση παιδιών και νέων για το τι να περιμένουν όταν τους ζητείται να υποβληθούν σε 
υπολογισμό της ηλικίας. Το βίντεο είναι διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες στον ιστότοπο της EASO.

Κατάθεση αίτησης που έχει υποβληθεί από ασυνόδευτο παιδί (30)

Οι αρχές που εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με 
τις ειδικές ανάγκες των παιδιών. Αποτελεί ορθή πρακτική να υπάρχει επαρκής αριθμός εξειδικευμένων 
υπαλλήλων αρμόδιων για την καταγραφή που να διεκπεραιώνει την κατάθεση των αιτήσεων για ασυνόδευτα 
παιδιά. Κατά την κατάθεση αίτησης ασυνόδευτου παιδιού, πρέπει να εξετάζονται τα ακόλουθα μέτρα.

• Εάν δεν έχει ήδη γίνει, λάβετε μέτρα για τον διορισμό εκπροσώπου, σύμφωνα με την εθνική 
πρακτική, ή επισημάνετε την υπόθεση σε αρμόδιο συνάδελφο ο οποίος θα εξασφαλίσει τη 
λήψη των μέτρων αυτών.

Ενημερώστε το παιδί για το δικαίωμά του να έχει εκπρόσωπο και για τον ρόλο του εκπροσώπου. 
Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης αντιμετώπισης των νομικών, κοινωνικών, ιατρικών 
και ψυχολογικών αναγκών του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου ή έως ότου 
εφαρμοστεί μόνιμη λύση για αυτό. Εάν αναγνωρίσετε ότι το παιδί είναι ασυνόδευτο παιδί, 
ενημερώστε τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την εθνική πρακτική, ώστε να διοριστεί 
εκπρόσωπος στον αιτούντα το συντομότερο δυνατόν.

• Ενημερώστε το παιδί και τον εκπρόσωπο σχετικά με τη διαδικασία ασύλου και τη διαθέσιμη 
υποστήριξη.

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με φιλικό προς το παιδί τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη 
την ωριμότητά του. Οι μέθοδοι αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση απλουστευμένης 
γλώσσας, την επανάληψη πληροφοριών με τη χρήση άλλων λέξεων, την παρότρυνση του 
παιδιού να σας περιγράψει τις πληροφορίες που του παρείχατε για να επιβεβαιώσετε ότι τις 
έχει κατανοήσει, καθώς και τη χρήση διαφορετικού υλικού, όπως βιβλία κόμικς και βίντεο (31).

(30) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες και τα μέτρα υποστήριξης, συμβουλευθείτε το εργαλείο IPSN της 
EASO.

(31) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα παιδιά, ανατρέξτε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 
How to convey child-friendly information to children in migration: A handbook for frontline professionals, Στρασβούργο, 2018. 

https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://rm.coe.int/how-to-convey-child-friendly-information-to-children-in-migration-a-ha/1680902f91
https://rm.coe.int/how-to-convey-child-friendly-information-to-children-in-migration-a-ha/1680902f91
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• Ενημερώστε σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στη διαθέσιμη νομική συνδρομή, σύμφωνα με το 
εθνικό πλαίσιο.

Ενημερώστε το παιδί ότι πέρα από τον εκπρόσωπό του, μπορεί να έχει επίσης πρόσβαση σε 
νομική συνδρομή. Ενημερώστε σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τους παρόχους νομικής 
συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) και των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

• Παρακινήστε το παιδί να εκφράσει τις απόψεις του για οποιοδήποτε θέμα το ανησυχεί.

Για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και ότι οι 
απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, παροτρύνετε 
τους αιτούντες να εκφράζουν τη γνώμη τους και τις απόψεις τους με δικά τους λόγια. Μην 
ξεχνάτε να καταγράφετε όσα δήλωσαν οι αιτούντες χωρίς να προσπαθείτε να ερμηνεύσετε τι 
ενδεχομένως εννοούσαν. Ενθαρρύνοντας τα παιδιά να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους 
κατά την έναρξη της διαδικασίας, συμβάλλετε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς τις αρχές 
ασύλου, γεγονός που διευκολύνει επίσης τη διαδικασία εξέτασης.

• Επισημαίνετε την ανάγκη για ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις στην αποφαινόμενη αρχή.

Παράλληλα με το γεγονός ότι το παιδί είναι ασυνόδευτο, επισημαίνετε οποιαδήποτε άλλη 
ειδική διαδικαστική ανάγκη διαπιστώνετε, όπως ενδείξεις για προβλήματα ψυχικής υγείας 
ή τραυματικά γεγονότα στο παρελθόν. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας στο έντυπο 
καταχώρισης και ενημερώστε την αποφαινόμενη αρχή για αυτές.

• Παραπέμψτε το παιδί για περαιτέρω αξιολόγηση των ειδικών διαδικαστικών αναγκών.

Για να αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρωταρχικό μέλημα σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας ασύλου, παραπέμψτε το παιδί για περαιτέρω αξιολόγηση των διαδικαστικών 
αναγκών. Η εν λόγω περαιτέρω αξιολόγηση διενεργείται ως διεπιστημονική άσκηση στην 
οποία συμμετέχουν ειδικοί της αποφαινόμενης αρχής ή εκπρόσωποι άλλων αρμόδιων αρχών, 
ανάλογα με την εθνική σας πρακτική, που έχουν λάβει τη σχετική κατάρτιση για να εργάζονται 
με παιδιά.

• Παραπέμψτε το παιδί για την αξιολόγηση των ειδικών αναγκών υποδοχής.

Διασφαλίστε ότι το παιδί στεγάζεται σε κατάλληλη εγκατάσταση. Οι κατάλληλες εγκαταστάσεις 
θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διαμονή με ενήλικο συγγενή ή ανάδοχη οικογένεια ή 
διαμονή σε κέντρο φιλοξενίας με ειδικές παροχές για ανηλίκους ή άλλο κατάλυμα κατάλληλο 
για ανηλίκους. Εάν αναγνωρίσετε και άλλα χαρακτηριστικά ευαλωτότητας πέραν του ότι το 
παιδί είναι ασυνόδευτος ανήλικος, για παράδειγμα ενδείξεις προβλημάτων υγείας ή ψυχικής 
υγείας ή τραυματικών γεγονότων στο παρελθόν, παραπέμψτε τον αιτούντα για αξιολόγηση/
παρακολούθηση των ειδικών αναγκών υποδοχής (32).

(32) Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην EASO, Κατευθυντήριες γραμμές για τις συνθήκες υποδοχής ασυνόδευτων 
παιδιών: επιχειρησιακά πρότυπα και δείκτες, Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018. 

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Guidance-reception-unaccompanied-children-standards-and-indicators-EL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Guidance-reception-unaccompanied-children-standards-and-indicators-EL.pdf
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• Λάβετε υπόψη τυχόν μέλη της οικογένειας του παιδιού που βρίσκονται σε οποιαδήποτε χώρα 
της ΕΕ+.

Εξετάστε το ενδεχόμενο το ασυνόδευτο παιδί να έχει μέλη της οικογένειας του ή συγγενείς ήδη 
στη χώρα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ+. Ομοίως, εξετάστε το ενδεχόμενο το παιδί να χωρίστηκε από 
τα μέλη της οικογένειάς του όταν ταξίδευε. Καταχωρίστε αυτές τις παρατηρήσεις στον φάκελο 
του αιτούντος και ενημερώστε τις αποφαινόμενες αρχές και τις αρχές υποδοχής για αυτές. Εάν 
η εθνική μονάδα του Δουβλίνου δεν αποτελεί μέρος της αποφαινόμενης αρχής, βεβαιωθείτε ότι 
την έχετε ενημερώσει για τις εν λόγω παρατηρήσεις.

• Κατά περίπτωση, παραπέμψτε το παιδί σε διαδικασίες αναζήτησης της οικογένειας.

Κατά την καταγραφή των προσωπικών στοιχεία των μελών της οικογένειας ή των συγγενών, 
ζητήστε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την τρέχουσα διεύθυνσή τους για σκοπούς 
αναζήτησης της οικογένειας. Εάν το παιδί δώσει τα στοιχεία αυτά, μπορείτε να τα κοινοποιήσετε 
στην αποφαινόμενη αρχή ή/και στην αρχή υποδοχής, σύμφωνα με την εθνική πρακτική (33).

• Συμμορφωθείτε με όλες τις παρατηρήσεις που απαιτούν άμεση παραπομπή.

Βεβαιωθείτε ότι γίνεται παραπομπή τυχόν επιτακτικών αναγκών, όπως σοβαρές παθήσεις ή 
άμεσα ζητήματα ασφάλειας, όπως καταστάσεις εμπορίας ανθρώπων, για την υποστήριξη που 
παρέχεται αμέσως μετά την καταχώριση με τη χρήση μέσων παραπομπής σύμφωνα με την 
εθνική πρακτική. 

Στοιχεία που αξίζει να συγκρατήσετε

Υποθέσεις που ενδεχομένως εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου.

• Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ προβλέπει έναν μηχανισμό που διασφαλίζει ότι μια αίτηση 
διεθνούς προστασίας θα εξετάζεται από μία μόνο χώρα της ΕΕ+. Καθορίζει τα κριτήρια για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον ο αιτών θα μπορούσε να υπαχθεί στη διαδικασία του Δουβλίνου.

• Ο ρόλος σας είναι να αναζητείτε ενεργά ενδείξεις στις δηλώσεις, τα δικαιολογητικά έγγραφα 
ή τις πληροφορίες του αιτούντος που είναι διαθέσιμες σε διάφορες βάσεις δεδομένων 
για οποιαδήποτε στοιχεία σχετίζονται με τα κριτήρια που παρουσιάζονται στον κανονισμό 
Δουβλίνο ΙΙΙ.

• Ο ρόλος σας είναι να παρέχετε στον αιτούντα βασικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια του 
κανονισμού του Δουβλίνου, ώστε να τον βοηθάτε να σας παρέχει κάθε σχετική πληροφορία.

• Υποθέσεις αιτούντων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμπίπτουν στη διαδικασία του 
Δουβλίνου ―ακόμη και όταν οι δείκτες δεν είναι σαφείς ή προφανείς― θα πρέπει να 
παραπέμπονται στη μονάδα του Δουβλίνου το συντομότερο δυνατόν. Και αυτό γιατί η 
διαδικασία του Δουβλίνου πρέπει να διεξάγεται εντός σύντομων προθεσμιών κατά την έναρξη 
της διαδικασίας ασύλου.

(33) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση της οικογένειας, ανατρέξτε στην EASO, Practical Guide on Family 
Tracing, Βαλέτα, 2016. 

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-family-tracing
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-family-tracing
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Ευάλωτοι αιτούντες.

• Ο ρόλος σας ως υπάλληλου αρμόδιου για την καταγραφή είναι ζωτικής σημασίας για 
την αναγνώριση αιτούντων με ειδικές διαδικαστικές ανάγκες και/ή ανάγκες υποδοχής το 
συντομότερο δυνατόν. Αυτό πρέπει να γίνει για να εξασφαλιστεί ότι οι αιτούντες λαμβάνουν 
επαρκή υποστήριξη ώστε να μπορούν να επωφελούνται από τα δικαιώματά τους και να 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους.

• Θα πρέπει να παρατηρείτε ενεργά τις ενδείξεις ειδικών αναγκών βασιζόμενοι στις δηλώσεις 
και τα δικαιολογητικά έγγραφα που έχει προσκομίσει ο αιτών. Βεβαιωθείτε ότι διερευνάτε 
περαιτέρω έμμεσες ενδείξεις που σχετίζονται, για παράδειγμα, με τη συμπεριφορά, τα 
συναισθήματα ή τον τρόπο σκέψης του αιτούντος.

• Ρόλος σας είναι επίσης να παρέχετε άμεση υποστήριξη στον αιτούντα κατά τη διαδικασία 
καταχώρισης, ώστε να γίνεται πιο εύκολο για αυτόν να παρουσιάσει τις σχετικές πληροφορίες. 
Οι μέθοδοι για να το πετύχετε αυτό περιλαμβάνουν την προσαρμογή του τρόπου επικοινωνίας 
σας στην κατάσταση, την παροχή διαβεβαιώσεων σχετικά με την εμπιστευτικότητα, 
την παροχή πληροφοριών κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες, την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων πρακτικών ρυθμίσεων και τον προγραμματισμό της 
συνέντευξης καταχώρισης με εξειδικευμένο υπάλληλο.

• Κατά περίπτωση, θα πρέπει να καταγράφετε τις ενδείξεις ειδικών αναγκών στον φάκελο του 
αιτούντος και να κοινοποιείτε τις πληροφορίες αυτές στους σχετικούς φορείς, να παρέχετε 
πληροφορίες στον αιτούντα σχετικά με τη σχετική διαθέσιμη βοήθεια και να τον παραπέμπετε 
σε υποστήριξη ή περαιτέρω αξιολόγηση των ειδικών αναγκών.

Ασυνόδευτα παιδιά.

• Ως ασυνόδευτο παιδί νοείται ανήλικος που φτάνει στο έδαφος της χώρας της ΕΕ+ χωρίς να 
συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για αυτόν σύμφωνα με τον νόμο ή την πρακτική της 
χώρας της ΕΕ+ και εφόσον κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του. Ο όρος 
καλύπτει επίσης τον ανήλικο που αφέθηκε ασυνόδευτος κατόπιν της εισόδου του στο έδαφος 
της χώρας της ΕΕ+.

• Ισχύουν ειδικές εγγυήσεις για να διασφαλιστεί ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μπορούν να 
επωφελούνται από τα δικαιώματά τους και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους.

• Θα πρέπει να διορισθεί εκπρόσωπος το συντομότερο δυνατόν από αρμόδια αρχή για να 
συνδράμει και να αντιπροσωπεύει το παιδί στη διαδικασία ασύλου, ώστε να διασφαλίζει το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και να ασκεί νομική ικανότητα για λογαριασμό του.

• Είναι πολύ σημαντικό να επιδείξετε ιδιαίτερη ευαισθησία σε τυχόν πρόσθετες ενδείξεις 
ειδικών αναγκών.

• Ο αιτών μπορεί να αναγνωρισθεί ως παιδί βάσει της ανάλυσης των διαθέσιμων αποδεικτικών 
στοιχείων (έγγραφα και δηλώσεις). Σε περίπτωση ουσιαστικών αμφιβολιών σχετικά με τη 
δηλούμενη ηλικία, μπορεί να διενεργηθεί υπολογισμός της ηλικίας.
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• Κατά την κατάθεση αίτησης ασυνόδευτου παιδιού, πρέπει να εξετάζονται τα ακόλουθα μέτρα:
 o εάν δεν το έχει ήδη πράξει, προβείτε σε ενέργειες για τον διορισμό εκπροσώπου·
 o ενημερώστε το παιδί και τον εκπρόσωπο σχετικά με τη διαδικασία ασύλου και τη 

διαθέσιμη υποστήριξη·
 o ενημερώστε σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στη διαθέσιμη νομική συνδρομή, σύμφωνα 

με το εθνικό πλαίσιο·
 o παρακινήστε το παιδί να εκφράσει τις απόψεις του για οποιοδήποτε θέμα το ανησυχεί·
 o επισημαίνετε την ανάγκη για ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις στην αποφαινόμενη αρχή·
 o παραπέμψτε το παιδί για περαιτέρω αξιολόγηση των ειδικών διαδικαστικών αναγκών·
 o παραπέμψτε το παιδί για την αξιολόγηση των ειδικών αναγκών υποδοχής·
 o λάβετε υπόψη τυχόν μέλη της οικογένειας του παιδιού που βρίσκονται σε οποιαδήποτε 

χώρα της ΕΕ+·
 o κατά περίπτωση, παραπέμψτε το παιδί σε διαδικασίες αναζήτησης της οικογένειας·
 o συμμορφωθείτε με όλες τις παρατηρήσεις που απαιτούν άμεση παραπομπή και 

επισημάνετέ τες.
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VI� Έγγραφο που πιστοποιεί το καθεστώς 
του αιτούντος διεθνή προστασία

1� Στοιχεία εγγράφου
Εντός 3 ημερών από την κατάθεση της αίτησης, ο αιτών πρέπει να λάβει δωρεάν έγγραφο ή κάρτα 
αιτούντος άσυλο. Η κάρτα αυτή πιστοποιεί ότι πρόκειται για αιτούντα διεθνή προστασία και ότι του 
επιτρέπεται να παραμείνει στο έδαφος της χώρας της ΕΕ+ επί όσο διάστημα εξετάζεται η αίτησή του 
(βλ. άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΟΣΥ) (34). Το έγγραφο μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφία προσώπου 
του αιτούντος για σκοπούς ταυτοποίησης. Για την αποφυγή απάτης, αλλά και για να διασφαλιστεί 
ότι η φωτογραφία είναι πρόσφατη και καλής ποιότητας, συνιστάται η φωτογράφιση του προσώπου 
του αιτούντος να πραγματοποιείται από την εκδίδουσα αρχή, αντί να ζητείται από τον αιτούντα να 
προσκομίσει φωτογραφία.

Το έγγραφο χρησιμεύει ως προσωρινό πιστοποιητικό για την παραμονή του αιτούντα στο έδαφος 
της χώρας της ΕΕ+, καθώς και για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του να απολαμβάνει τα άλλα 
δικαιώματα που παρέχονται στους αιτούντες διεθνή προστασία. Ωστόσο, το έγγραφο δεν πιστοποιεί 
την ταυτότητα του αιτούντος.

Το έγγραφο πρέπει να ισχύει για όσο διάστημα ο αιτών έχει άδεια παραμονής στη χώρα της ΕΕ+. 
Η περίοδος ισχύος που αναφέρεται στο έγγραφο μπορεί να μην καλύπτει ολόκληρη την περίοδο 
εξέτασης. Οι αρχές πρέπει να θεσπίσουν μέτρα που θα επιτρέπουν στον αιτούντα να ανανεώσει 
εύκολα το έγγραφο. 

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΟΣΥ, το έγγραφο θα πρέπει:
• να αναφέρει ότι ο αιτών είναι αιτών διεθνή προστασία·
• να πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει δικαίωμα παραμονής στη χώρα της ΕΕ+ εν αναμονή της 

διαδικασίας εξέτασης·
• να αναφέρει το όνομα του αιτούντος·
• να αναφέρει οποιονδήποτε περιορισμό της κυκλοφορίας εντός του εδάφους του κράτους, 

κατά περίπτωση.

Πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορούσε να περιλαμβάνει το έγγραφο

Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, το έγγραφο θα μπορούσε να περιλαμβάνει:
• τον προσωπικό αριθμό καταχώρισης και/ή τον αριθμό της υπόθεσης·
• φωτογραφία προσώπου·
• άλλα στοιχεία ταυτοποίησης πέραν του ονόματος του αιτούντος, όπως η ημερομηνία και ο 

τόπος γέννησης·
• τον τόπο διαμονής και τα στοιχεία επικοινωνίας στη χώρα υποδοχής·
• την περίοδο ισχύος·

(34) Οι αρχές μπορούν να αποφασίσουν να μην εκδώσουν την κάρτα του αιτούντος εάν ο αιτών κρατείται ή κατά την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που έχει ασκηθεί στα σύνορα (άρθρο 6 παράγραφος 2 της ΟΣΥ).
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• την ημερομηνία άφιξης και/ή την ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης·
• έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό για το έγγραφο·
• την υπογραφή του αιτούντος·
• τα έγγραφα ταυτότητας που έχει στην κατοχή του ο αιτών·
• πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια ή τα ανήλικα παιδιά·
• τη γλώσσα της διαδικασίας ή την ανάγκη διερμηνείας σε μια συγκεκριμένη γλώσσα·
• πληροφορίες σχετικά με την άδεια εργασίας·
• την εκδίδουσα αρχή·
• την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης.

Για την αποφυγή πλαστογράφησης των εγγράφων, συνιστάται κάθε κάρτα να φέρει ορατά και ειδικά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Καλή πρακτική

Για να βοηθήσετε τους αιτούντες και τους παρόχους υπηρεσιών να γνωρίζουν πλήρως τα 
δικαιώματα και τις παροχές που έχουν οι αιτούντες, προσθέστε πληροφορίες στο έγγραφο σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις παροχές που έχουν.

Καλή πρακτική
Θεσπίστε σύστημα προγραμματισμού που να διασφαλίζει ότι οι αιτούντες θα ενημερώνονται 
σχετικά με την ημερομηνία του ραντεβού τους για την προσωπική συνέντευξη στο τέλος του 
σταδίου της κατάθεσης. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος του ραντεβού μπορούν να παρασχεθούν 
γραπτώς, μαζί με το έγγραφο ή την κάρτα του αιτούντος.

Η πρακτική αυτή καθιστά τη διαδικασία ασύλου πιο διαφανή και προβλέψιμη για τον αιτούντα 
και συμβάλλει στη διατήρηση ενός δεσμού μεταξύ του αιτούντος και της αρχής ασύλου, υπό 
την έννοια ότι ο αιτών δεν αποχωρεί από την υπηρεσία χωρίς να γνωρίζει την ημερομηνία του 
επόμενου σταδίου. Επίσης, θα αποφευχθούν προβλήματα με την πρόσκληση για προσωπική 
συνέντευξη, εάν αυτή αποσταλεί αργότερα.

Δεδομένου ότι η καταχώριση και η εξέταση μιας αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθούν από 
διαφορετικές αρχές, ο προγραμματισμός της προσωπικής συνέντευξης κατά το στάδιο της 
κατάθεσης ενδέχεται να μην είναι πάντοτε εφικτός. Ως εναλλακτική λύση στον προγραμματισμό 
συγκεκριμένου χρόνου για την προσωπική συνέντευξη, θα μπορούσε να παρασχεθεί στον 
αιτούντα μια κατά προσέγγιση χρονική περίοδος κατά την οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
η προσωπική συνέντευξη, με βάση εκτιμήσεις της αποφαινόμενης αρχής. Σε κάθε περίπτωση, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του αιτούντος στη διαδικασία ασύλου 
και στο γεγονός ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αξιόπιστες. 

2� Ισχύς του εγγράφου
Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ+ εκδίδουν την κάρτα του αιτούντος για ορισμένο χρονικό διάστημα, 
μετά το οποίο θα ανανεωθεί εάν, τη στιγμή εκείνη, εξακολουθεί να επιτρέπεται στον αιτούντα να 
παραμείνει στη χώρα. Οι αιτούντες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τη σημασία και τα μέσα 
ανανέωσης του εγγράφου. Δεν θα πρέπει να επιβάλλονται δυσανάλογες διοικητικές απαιτήσεις για 
την ανανέωση, έτσι ώστε τυχόν περιορισμοί στην ισχύ του εγγράφου να μην επηρεάζουν αρνητικά ή 
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να μην προσθέτουν πρόσθετα βήματα στη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένα δικαιώματα ενόσω 
εκκρεμεί η διαδικασία ασύλου. Ανάλογα με τις εθνικές ρυθμίσεις, θα μπορούσαν να εξεταστούν οι 
ακόλουθες πτυχές.

• Εάν η καταχώριση και η κατάθεση της αίτησης πραγματοποιούνται χωριστά, θα μπορούσε να 
εκδοθεί παρόμοιο έγγραφο κατά την καταχώριση, το οποίο θα ίσχυε έως την ημερομηνία κατάθεσης.

• Η περίοδος ισχύος θα μπορούσε να προσαρμοστεί ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις 
της διαδικασίας εξέτασης, για παράδειγμα με βάση τα χρονοδιαγράμματα μετεγκατάστασης 
εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, τις ταχείες διαδικασίες εξέτασης 
ή τον αναμενόμενο χρόνο για την παραλαβή απόφασης σχετικά με τη διεθνή προστασία στο 
πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας εξέτασης.

• Η ανανέωση του εγγράφου παρέχει τη ευκαιρία για επικοινωνία με τον αιτούντα. Μπορεί να 
προσφέρει στους αιτούντες την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τη διεύθυνση και τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους, να υποβάλουν πρόσθετα έγγραφα για την υποστήριξη της αίτησής τους και 
να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία.

• Ο χρόνος που απαιτείται για την ανανέωση του εγγράφου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ως δείκτης για το αν ο αιτών είναι πιθανό να διαφύγει ή όχι. Η ανανέωση μπορεί επίσης να 
αποτελέσει ευκαιρία διόρθωσης των παρεχόμενων πληροφοριών ή παροχής πρόσθετων 
πληροφοριών στον αιτούντα ο οποίος, για λόγους πέραν της βουλήσεώς του, έχασε το ραντεβού 
για την προσωπική συνέντευξη. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τους 
τρόπους με τους οποίους ο αιτών μπορεί να εκφράζει το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον του για τη 
διαδικασία ασύλου.

3� Παροχή πληροφοριών σχετικά με το έγγραφο
Όταν παρέχεται στους αιτούντες έγγραφο που πιστοποιεί το καθεστώς τους, θα πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά με τα ακόλουθα:

• την υποχρέωσή τους να έχουν το έγγραφο μαζί τους ανά πάσα στιγμή·

• τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του εγγράφου·

• τις συνέπειες της μη ανανέωσης του εγγράφου, σύμφωνα με την εθνική πρακτική, χωρίς 
βάσιμους λόγους.

Στοιχεία που αξίζει να συγκρατήσετε

• Κάθε αιτών θα πρέπει να λαμβάνει έγγραφο ή κάρτα αιτούντος άσυλο εντός 3 ημερών από την 
κατάθεση της αίτησής του. 

• Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί ότι πρόκειται για αιτούντα διεθνή προστασία και ότι του 
επιτρέπεται να παραμείνει στο έδαφος της χώρας της ΕΕ+ επί όσο διάστημα εξετάζεται η 
αίτησή του.

• Ο αιτών πρέπει να λάβει έγκυρο έγγραφο για ολόκληρη την περίοδο εξέτασης. Ανάλογα με 
την εθνική πρακτική, το έγγραφο μπορεί να παρασχεθεί μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα, 
μετά το οποίο ο αιτών πρέπει να το ανανεώσει.

• Θα πρέπει να ενημερώνετε τους αιτούντες σχετικά με την υποχρέωσή τους να έχουν το 
έγγραφο μαζί τους ανά πάσα στιγμή, την περίοδο ισχύος του εγγράφου και τις συνέπειες 
ενδεχόμενης μη ανανέωσης του εγγράφου, εάν αυτό απαιτείται.
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VII� Καταχώριση μεταγενέστερης αίτησης
Ορισμός των μεταγενέστερων αιτήσεων [άρθρο 2 στοιχείο ιζ) της ΟΔΑ]
«μεταγενέστερη αίτηση»: η περαιτέρω αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται μετά τη 
λήψη τελεσίδικης απόφασης επί προηγούμενης αίτησης, περιλαμβανομένων περιπτώσεων όπου 
ο αιτών ρητά ανακάλεσε την αίτησή του και περιπτώσεων όπου η αποφαινόμενη αρχή απέρριψε 
αίτηση μετά από τη σιωπηρή της ανάκληση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1.

Όταν καταχωρίζετε νέα αίτηση διεθνούς προστασίας, να συμβουλεύεστε πάντα τη βάση δεδομένων 
για να εξακριβώνετε αν ο αιτών είχε καταθέσει προηγουμένως άλλες αιτήσεις διεθνούς προστασίας.

Εάν από τη βάση δεδομένων προκύπτει ότι έχει ήδη κατατεθεί αίτηση και ότι η διαδικασία 
εξακολουθεί να εκκρεμεί (δηλαδή, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση), δεν θα πρέπει να 
καταχωρίσετε τη νέα αίτηση. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να ενημερώσετε τον αιτούντα σχετικά με τη 
δυνατότητα υποβολής νέων πραγματικών περιστατικών ή περιστάσεων στο πλαίσιο της αίτησης που 
εκκρεμεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι δυνατό βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Τα στοιχεία αυτά 
μπορούν να υποβληθούν στην αρχή που εξετάζει την αίτηση (δηλαδή, είτε στην αποφαινόμενη αρχή 
είτε στο δικαστήριο).

Εάν έχει ληφθεί τελεσίδικη απόφαση επί της προηγούμενης αίτησης (είτε αρνητική είτε για χορήγηση 
επικουρικής προστασίας), η νέα αίτηση θα καταχωριστεί ως μεταγενέστερη αίτηση.

Στη μεταγενέστερη αίτηση, η αποφαινόμενη αρχή διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για να εκτιμήσει 
αν έχουν υποβληθεί ή έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή πορίσματα και αν τα στοιχεία αυτά αυξάνουν 
σημαντικά την πιθανότητα ο αιτών να πληροί τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία. Οι δηλώσεις 
και τα αποδεικτικά έγγραφα που παρέχει ο αιτών κατά την καταχώριση συμβάλλουν σημαντικά στην 
προκαταρκτική εξέταση της αίτησης. Είναι σημαντικό να γίνεται καλή καταγραφή όλων των νέων 
στοιχείων και των δικαιολογητικών έγγραφων κατά το στάδιο της καταχώρισης, καθώς είναι πιθανό να 
μην διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη για την περαιτέρω εξέταση της μεταγενέστερης αίτησης (35).

Η προκαταρκτική εξέταση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μεταγενέστερη αίτηση θεωρείται 
είτε παραδεκτή είτε απαράδεκτη. Εάν νέα στοιχεία ή άλλα πορίσματα αυξάνουν σημαντικά τις 
πιθανότητες χαρακτηρισμού του αιτούντος ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η αίτηση θεωρείται 
παραδεκτή και η διαδικασία εξέτασης συνεχίζεται. Εάν ο αιτών δεν παρέχει τέτοια νέα στοιχεία ή 
δεν προκύψουν τέτοια νέα πορίσματα, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη και η διαδικασία εξέτασης 
τερματίζεται.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαδικασίας προκαταρκτικής εξέτασης, θα 
πρέπει να παρέχετε στον αιτούντα τις ακόλουθες πληροφορίες:

• τι είναι η μεταγενέστερη αίτηση (δηλαδή, ότι δεν αποτελεί ευκαιρία προσφυγής κατά της 
προηγούμενης απόφασης, αλλά ευκαιρία παρουσίασης νέων σχετικών στοιχείων)·

(35) Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΟΔΑ, «[τ]α κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν στην εθνική τους 
νομοθεσία κανόνες για την προκαταρκτική εξέταση [...]. Οι κανόνες αυτοί μπορούν μεταξύ άλλων: να επιτρέπουν τη 
διεξαγωγή της προκαταρκτικής εξέτασης μόνο βάσει γραπτών παρατηρήσεων χωρίς προσωπική συνέντευξη».
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• το είδος της διαδικασίας εξέτασης που ακολουθείται (συμπεριλαμβανομένης της 
προκαταρκτικής εξέτασης)·

• τι σημαίνει νέα στοιχεία και πορίσματα·

• τον τρόπο και τον τόπο υποβολής των νέων στοιχείων και εγγράφων καθώς και μέχρι πότε 
πρέπει να υποβληθούν·

• ότι ο αιτών πρέπει να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους 
οποίους δεν υπέβαλε νωρίτερα τα νέα στοιχεία και, κατά περίπτωση, πώς τα νέα στοιχεία 
σχετίζονται με την προηγούμενη ή τις προηγούμενες αιτήσεις·

• την πιθανότητα να μην πραγματοποιηθεί νέα προσωπική συνέντευξη, ανάλογα με το εθνικό 
δίκαιο·

• εάν είναι δυνατόν, το χρονικό πλαίσιο για τη διαδικασία εξέτασης, σύμφωνα με την εθνική 
πρακτική.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης μπορεί να παρέχεται διερμηνεία και ο διερμηνέας 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταφραστούν τυχόν φόρμες υποβολής νέων στοιχείων στο πλαίσιο 
μεταγενέστερης αίτησης, εάν δεν διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη.

Οι αιτούντες πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά με τους ακόλουθους πιθανούς περιορισμούς 
των δικαιωμάτων τους κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης, οι οποίοι ενδέχεται να ισχύουν 
στην οικεία χώρα ΕΕ+.

• Το δικαίωμα παραμονής στη χώρα ΕΕ+ μπορεί να περιοριστεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
(άρθρο 9 παράγραφος 2, άρθρο 41 και άρθρο 46 παράγραφοι 6-8 της ΟΔΑ). Το δικαίωμα 
παραμονής στη χώρα ΕΕ+ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης αποτελεί γενικό 
κανόνα, ο οποίος μπορεί να περιοριστεί εάν ο αιτών έχει ήδη επωφεληθεί από την εξέταση 
δύο τουλάχιστον αιτήσεων διεθνούς προστασίας (δηλαδή, της πρώτης αίτησής του και της 
πρώτης μεταγενέστερης αίτησής του) αν οι εν λόγω αιτήσεις απορρίφθηκαν. Εάν το δικαίωμα 
παραμονής περιοριστεί, η αποφαινόμενη αρχή πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι η απόφαση 
απομάκρυνσης δεν παραβιάζει την αρχή της μη επαναπροώθησης. Απόφαση σύμφωνα με την 
οποία ο αιτών δεν έχει δικαίωμα παραμονής μπορεί να εκδοθεί κατά τον χρόνο καταχώρισης της 
αίτησης.

• Το δικαίωμα σε υλικές συνθήκες υποδοχής μπορεί να περιοριστεί ή να ανακληθεί [άρθρο 20 
στοιχείο γ) της ΟΣΥ]. Οι χώρες ΕΕ+ μπορούν να μειώνουν ή να ανακαλούν τις υλικές συνθήκες 
υποδοχής (στέγαση, τροφή και ρουχισμό) εάν ο αιτών έχει καταθέσει μεταγενέστερη αίτηση. 
Αυτό σημαίνει ότι ο αιτών ενδέχεται να μην έχει δικαίωμα για στέγαση ή οποιαδήποτε άλλη 
υλική βοήθεια κατά την εξέταση της μεταγενέστερης αίτησης.

Συνιστάται η χρήση εντύπου καταχώρισης ειδικά σχεδιασμένου για μεταγενέστερες αιτήσεις, στο 
οποίο ζητείται από τον αιτούντα να υποβάλει τα νέα στοιχεία που αποτελούν τη βάση της αίτησης 
και τυχόν επικαιροποιήσεις όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε ειδικά πεδία θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η προκαταρκτική εξέταση, 
μεταξύ των οποίων τα νέα στοιχεία που δεν περιλαμβάνονταν σε προηγούμενη αίτηση, ο τρόπος με 
τον οποίο τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με την προηγούμενη ή τις προηγούμενες αιτήσεις ασύλου, 
κατά περίπτωση, και, ενδεχομένως, οι λόγοι για τους οποίους τα στοιχεία αυτά δεν αναφέρθηκαν 
προηγουμένως.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ερωτήσεις που μπορούν να τεθούν κατά την κατάθεση 
της αίτησης σχετικά με την αίτηση ασύλου, βλ. παράρτημα 1 «Πεδία καταχώρισης».

Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες υποβάλλεται μεταγενέστερη αίτηση κατά τη 
διαδικασία επιστροφής, ιδίως όταν η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται απλώς για να καθυστερήσει ή να 
παρεμποδίσει τη διαδικασία απομάκρυνσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, 
πρέπει να ζητείται η γνώμη της αποφαινόμενης αρχής. Ως εκ τούτου, θεωρείται ορθή πρακτική 
να δημιουργούνται δίαυλοι άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για την 
απομάκρυνση, των αρχών που είναι αρμόδιες για την καταχώριση και της αποφαινόμενης αρχής, ώστε 
να παραπέμπονται τυχόν μεταγενέστερες αιτήσεις που υποβάλλονται ακριβώς πριν από την εκτέλεση 
της απόφασης επιστροφής και για να προχωρήσει άμεσα η προκαταρκτική εξέταση.

Σχετικό εργαλείο της EASO

Ο πρακτικός οδηγός της EASO για τις μεταγενέστερες αιτήσεις (EASO Practical Guide on Subsequent 
Applications) παρέχει εργαλεία για την εξέταση μεταγενέστερων αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
πτυχών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υποβολή, την καταχώριση και την κατάθεση 
μεταγενέστερων αιτήσεων. Ο οδηγός εξηγεί τι συνιστά μεταγενέστερη αίτηση και τι σημαίνει 
«νέα στοιχεία» που μπορούν να υποβληθούν για την υποστήριξη της μεταγενέστερης αίτησης. 
Εξηγεί περαιτέρω τους ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες που αφορούν την προκαταρκτική εξέταση 
μεταγενέστερων αιτήσεων και διερευνά συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να 
υποβληθεί μεταγενέστερη αίτηση.

Μεταφράσεις του εν λόγω οδηγού διατίθενται στον ιστότοπο της EASO. 

Στοιχεία που αξίζει να συγκρατήσετε

• Πριν από την κατάθεση νέας αίτησης, να συμβουλεύεστε πάντα τη βάση δεδομένων για να 
εξακριβώσετε αν έχει υποβληθεί προγενέστερη αίτηση από τον αιτούντα.

• Το κύριο σημείο εστίασης μιας μεταγενέστερης αίτησης είναι τα νέα στοιχεία. Θα πρέπει να 
συλλέξετε δεδομένα από τον αιτούντα σχετικά με τα νέα στοιχεία που δεν περιλαμβάνονταν 
στην προηγούμενη ή στις προηγούμενες αιτήσεις και τους λόγους για τους οποίους τα 
στοιχεία αυτά δεν παρουσιάστηκαν προηγουμένως.

• Θα πρέπει να παρέχετε πληροφορίες στον αιτούντα σχετικά με το τι είναι μεταγενέστερη 
αίτηση καθώς και σχετικά με νέα στοιχεία, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, τον 
τρόπο υποβολής νέων στοιχείων για την υποστήριξη της αίτησης κατά την προκαταρκτική 
εξέταση και τους πιθανούς περιορισμούς των δικαιωμάτων του κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/practical-guide-subsequent-applications.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/practical-guide-subsequent-applications.pdf
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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VIII� Επαλήθευση δεδομένων
Στο κεφάλαιο IV «Συλλογή δεδομένων καταχώρισης» παρουσιάστηκε το είδος των στοιχείων που 
θα πρέπει να συλλέγονται μέσω των δηλώσεων (προφορικών και γραπτών) και των εγγράφων που 
παρέχει ο αιτών κατά τη διαδικασία καταχώρισης.

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στις διάφορες βάσεις δεδομένων και στα εργαλεία που μπορείτε 
να συμβουλευτείτε και να χρησιμοποιήσετε κατά τη διαδικασία καταχώρισης για την επαλήθευση 
των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί. Ως υπεύθυνος καταχώρισης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
ορισμένα είδη επαλήθευσης, ενώ για άλλα θα πρέπει να παραπέμψετε τον φάκελο σε ειδικευμένη 
μονάδα ή αρχή. Ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχετε σε διάφορες βάσεις δεδομένων, 
μπορείτε να συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων Eurodac και τα αρχεία της αστυνομίας πριν από τη 
συνέντευξη καταχώρισης. Έτσι μπορείτε να εξακριβώσετε αν ο αιτών είχε υποβάλει αίτηση διεθνούς 
προστασίας στο παρελθόν ή είχε εισέλθει παράτυπα σε άλλη χώρα της ΕΕ+. Μπορείτε επίσης να 
εξακριβώσετε αν ο αιτών έχει ποινικό μητρώο ή αν εκκρεμούν διεθνή / ευρωπαϊκά εντάλματα 
σύλληψης εναντίον του. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε το VIS για να δείτε αν ο αιτών έχει 
υποβάλει αιτήσεις θεώρησης στον χώρο Σένγκεν. Άλλα μέσα επαλήθευσης των δεδομένων κατά τη 
διαδικασία καταχώρισης είναι η επαλήθευση των εγγράφων ταυτότητας, η γλωσσολογική ανάλυση, η 
επαλήθευση των οικογενειακών δεσμών και η αναζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

1� Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλοσκόπησης των 
αιτούντων άσυλο

Το σύστημα Eurodac είναι μια βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων της ΕΕ για το άσυλο που 
δημιουργήθηκε με τον κανονισμό Eurodac. Η εν λόγω βάση δεδομένων διευκολύνει τις χώρες της ΕΕ+ 
να προσδιορίζουν ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας.

Όταν ένα πρόσωπο υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ+, τα δακτυλικά 
αποτυπώματά του λαμβάνονται και διαβιβάζονται στο κεντρικό σύστημα Eurodac εντός 72 ωρών. Το 
σύστημα περιλαμβάνει τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων κάθε αιτούντος διεθνή προστασία που 
είναι τουλάχιστον 14 ετών. Τα δεδομένα των δακτυλικών αποτυπωμάτων αποθηκεύονται για μέγιστη 
περίοδο 10 ετών. Το κεντρικό σύστημα περιλαμβάνει επίσης δεδομένα ατόμων ηλικίας τουλάχιστον 
14 ετών των οποίων τα δακτυλικά αποτυπώματα ελήφθησαν λόγω παράτυπης διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται για 18 μήνες.

Το σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε αν ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς 
προστασίας ή έχει συλληφθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ+ για παράνομη διέλευση εξωτερικών συνόρων. Εάν 
τα δακτυλικά αποτυπώματα ενός προσώπου βρεθούν στο σύστημα, είναι επίσης δυνατή η πρόσβαση 
στα ακόλουθα δεδομένα:

• τη χώρα ΕΕ+ στην οποία ο αιτών είχε εισέλθει ή διαμείνει προηγουμένως·

• τον τόπο και την ημερομηνία της σύλληψης·

• το φύλο του αιτούντος·

• τον αριθμό μητρώου που χρησιμοποιείται από τη χώρα ΕΕ+·

• την ημερομηνία λήψεως των δακτυλικών αποτυπωμάτων.
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Όσον αφορά τους αιτούντες διεθνή προστασία, επιπλέον δεδομένα μπορεί να είναι:

• ο τόπος και η ημερομηνία της αίτησης διεθνούς προστασίας·

• κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με μεταφορά από μια χώρα σε άλλη δυνάμει του 
κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και, πιο συγκεκριμένα, την ημερομηνία άφιξης μετά την εν λόγω 
μεταφορά·

• κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με την αναχώρηση από το έδαφος των χωρών ΕΕ+, είτε 
με πρωτοβουλία του αιτούντος είτε κατόπιν εντολής απομάκρυνσης και, πιο συγκεκριμένα, την 
ημερομηνία της εν λόγω αναχώρησης·

• εάν μια χώρα της ΕΕ+ αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη για την εξέταση της αίτησης 
εφαρμόζοντας τη ρήτρα διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙΙ, η ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση για την εξέταση της αίτησης.

Η χώρα ΕΕ+ ορίζει τις αρμόδιες αρχές που θα είναι εξουσιοδοτημένες να ζητούν αντιπαραβολή 
των δεδομένων Eurodac και θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που 
αποθηκεύονται στο σύστημα. Ο κατάλογος των αρμόδιων αρχών δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (36). Εάν δεν είστε εξουσιοδοτημένος να ζητήσετε τα δεδομένα, θα μπορούσε να τεθεί σε 
εφαρμογή ένας μηχανισμός παραπομπής για να σας δοθεί η δυνατότητα να εξακριβώσετε αν ο αιτών 
έχει υποβάλει προηγούμενη αίτηση ή έχει συλληφθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ+.

2� Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις
Το VIS ιδρύθηκε με απόφαση του Συμβουλίου το 2004 (37), η οποία δημιούργησε ένα κεντρικό σύστημα 
πληροφοριών για αποφάσεις που αφορούν αιτήσεις χορήγησης θεωρήσεων μικρής διάρκειας για 
λόγους επίσκεψης ή διέλευσης από τον χώρο Σένγκεν. Ως εκ τούτου, το σύστημα περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις θεώρησης μικρής διάρκειας σε χώρες Σένγκεν. Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα για τις θεωρήσεις μακράς διαμονής ή για τυχόν θεωρήσεις προς τις χώρες της ΕΕ 
εκτός Σένγκεν, δηλαδή της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Ιρλανδίας και της Ρουμανίας. 
Ο κανονισμός VIS (38) καθορίζει περαιτέρω τις αρμοδιότητες και τους κανόνες για την ανταλλαγή 
δεδομένων σχετικά με τις θεωρήσεις.

(36) Κατάλογος των αρμόδιων αρχών που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 603/2013 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 (ΕΕ C 45 
της 8.2.2021, σ. 1). 

(37) Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), 
2004/512/ΕΚ (ΕΕ L 213 της 15.6.2004, σ. 5).

(38) 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 (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).

https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/fab5221d-69af-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2004.213.01.0005.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2004%3A213%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EL
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Στόχοι του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις

Το VIS εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:

• διευκολύνει τους ταχύτερους και ακριβέστερους ελέγχους των θεωρήσεων από τους 
συνοριοφύλακες και την ταυτοποίηση των προσώπων που εντοπίζονται χωρίς έγγραφα εντός 
του χώρου Σένγκεν·

• διευκολύνει την καταπολέμηση της απάτης και την πρόληψη της άγρας θεωρήσεων («visa 
shopping»)·

• διευκολύνει τον προσδιορισμό της χώρας ΕΕ+ που είναι υπεύθυνη για την εξέταση αίτησης 
διεθνούς προστασίας και τη διαδικασία εξέτασης της ίδιας της αίτησης·

• συμβάλλει στην αποτροπή των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας των χωρών ΕΕ+.

Διαθέσιμα δεδομένα στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις

Το σύστημα περιέχει δεδομένα και αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις θεώρησης βραχείας διαμονής 
στον χώρο Σένγκεν.

Το VIS περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

• αλφαριθμητικά δεδομένα για τον αιτούντα και για τις αιτηθείσες, εκδοθείσες, απορριφθείσες, 
ακυρωθείσες, ανακληθείσες ή παραταθείσες θεωρήσεις·

• φωτογραφίες·

• δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων·

• σύνδεσμοι με προηγούμενες αιτήσεις που έχουν καταχωριστεί και σύνδεσμοι προς τους 
φακέλους αιτήσεων των ατόμων με τα οποία ταξίδευε ο αιτών (εάν ο αιτών ταξίδευε σε ομάδα).

Η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να αναζητά συγκεκριμένα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο VIS. 
Το είδος των δεδομένων που μπορεί να αναζητά διαφέρει ανάλογα με το αν σκοπός της αρχής είναι να 
προσδιορίσει τη χώρα ΕΕ+ που είναι υπεύθυνη για την εξέταση μιας αίτησης ή αν είναι η ίδια υπεύθυνη 
για την εξέταση της αίτησης.

Αναζήτηση δεδομένων στο VIS για τον προσδιορισμό της χώρας ΕΕ+ που είναι υπεύθυνη για την εξέταση 
αίτησης (39)
Εάν προκύψει από την έρευνα ότι εκδόθηκε θεώρηση με ημερομηνία λήξης που δεν υπερβαίνει τους 
6 μήνες πριν από την ημερομηνία της αίτησης και/ή θεώρηση που παρατάθηκε έως ημερομηνία λήξης 
που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες πριν από την ημερομηνία της αίτησης, μπορείτε να συμβουλεύεστε 
τα ακόλουθα δεδομένα:

• τον αριθμό της αίτησης·

• την αρχή που εξέδωσε ή παρέτεινε τη θεώρηση και αν η αρχή την εξέδωσε εξ ονόματος άλλης 
χώρας της ΕΕ+·

• τα βασικά στοιχεία του αιτούντος (επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, τόπος 
γέννησης, παρούσα ιθαγένεια και ιθαγένεια κατά τη γέννηση)·

(39) Άρθρο 21 του κανονισμού VIS.
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• είδος και αριθμό του ταξιδιωτικού εγγράφου και τον κωδικό τριών γραμμάτων της χώρας 
έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου·

• το είδος της θεώρησης·

• τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης·

• τη διάρκεια της σκοπούμενης παραμονής·

• φωτογραφίες·

• τα βασικά στοιχεία των συνδεδεμένων φακέλων αίτησης για τον/την σύζυγο και τα τέκνα.

Αναζήτηση δεδομένων στο VIS για την εξέταση αίτησης (40)
Εάν από την έρευνα προκύψει ότι μια χορηγηθείσα θεώρηση έχει καταχωριστεί στο VIS, μπορείτε να 
συμβουλευτείτε τα ακόλουθα δεδομένα:

• τον αριθμό της αίτησης·

• τα βασικά στοιχεία του αιτούντος (επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, τόπος 
γέννησης, παρούσα ιθαγένεια και ιθαγένεια κατά τη γέννηση)·

• είδος και αριθμό του ταξιδιωτικού εγγράφου και τον κωδικό τριών γραμμάτων της χώρας 
έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου·

• την ημερομηνία λήξης ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου, την αρχή που εξέδωσε το ταξιδιωτικό 
έγγραφο και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου·

• φωτογραφίες·

• τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί για κάθε θεώρηση που έχει εκδοθεί, ακυρωθεί ή ανακληθεί ή 
της οποίας η ισχύς έχει παραταθεί·

• τα βασικά στοιχεία των συνδεδεμένων φακέλων αίτησης για τον/την σύζυγο και τα τέκνα.

Πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων κατά τη διαδικασία καταχώρισης;

Το VIS εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας και τον προσδιορισμό 
της χώρας ΕΕ+ που είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης. Οι αρμόδιες αρχές ασύλου έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων του VIS για τους δύο αυτούς σκοπούς.

Η αναζήτηση πραγματοποιείται κυρίως αντιπαραβάλλοντας τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων 
που συλλέγονται από ένα πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας με τα δεδομένα 
δακτυλικών αποτυπωμάτων των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση θεώρησης. Ως εκ τούτου, 
είναι δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων για σκοπούς ταυτοποίησης 
και επαλήθευσης. Εάν τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή 
η έρευνα με τη χρήση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων αποτύχει, η αναζήτηση μπορεί επίσης 
να πραγματοποιηθεί με τα ακόλουθα δεδομένα:

• το επώνυμο ή επώνυμο του αιτούντος κατά τη γέννηση, το όνομα ή τα ονόματα, το φύλο ή την 
ημερομηνία, τον τόπο και/ή τη χώρα γέννησης·

• την τρέχουσα ιθαγένεια ή ιθαγένεια του αιτούντος κατά τη γέννηση·

(40) Άρθρο 22 του κανονισμού VIS.
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• το είδος και τον αριθμό του ταξιδιωτικού εγγράφου, την εκδίδουσα αρχή, την ημερομηνία 
έκδοσης και/ή την ημερομηνία λήξης.

Εκτός από την ταυτοποίηση του προσώπου, το VIS μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό πιθανών 
προηγούμενων ταξιδιών σε χώρες Σένγκεν, στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη ληφθείσα 
θεώρηση (εκδίδουσα αρχή, είδος θεώρησης, διάρκεια ισχύος, διάρκεια προβλεπόμενης παραμονής 
κ.λπ.), στον εντοπισμό εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν για την υποβολή αίτησης θεώρησης ή στην 
ταυτοποίηση πιθανών μελών της οικογένειας που τους συνοδεύουν. Ως εκ τούτου, θεωρείται καλή 
πρακτική η αναζήτηση στο VIS πριν από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προκειμένου να 
έχετε πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με πιθανές αιτήσεις θεώρησης.

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού της χώρας ΕΕ+ που είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης, 
τα δεδομένα που καταγράφονται στο VIS μπορεί να υποδεικνύουν ότι άλλη χώρα της ΕΕ+ θα 
μπορούσε να είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης, εάν η θεώρηση έχει εκδοθεί ή παραταθεί 
από συγκεκριμένη χώρα Σένγκεν. Εάν η αίτηση θεώρησης απορρίφθηκε, ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε 
από συγκεκριμένη χώρα Σένγκεν, αυτό μπορεί επίσης να υποδηλώνει πιθανούς δεσμούς με τη 
συγκεκριμένη χώρα ΕΕ+ που θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙΙ.

Για την υποβολή αίτησης θεώρησης και για ταξίδι στον χώρο Σένγκεν με θεώρηση απαιτείται 
ταξιδιωτικό έγγραφο ή διαβατήριο. Η βάση δεδομένων VIS περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά 
με τους αριθμούς διαβατηρίου των αιτούντων και τη διάρκεια ισχύος και την ημερομηνία λήξης 
του διαβατηρίου. Εάν ο αιτών δηλώσει κατά την καταχώριση ότι δεν είχε ποτέ στην κατοχή του 
διαβατήριο, αλλά από πληροφορίες στη βάση δεδομένων VIS προκύπτει ότι παρέδωσε διαβατήριο 
κατά την αίτησης θεώρησης, θα πρέπει να θέσετε περαιτέρω ερωτήσεις για διευκρινίσεις.

Η βάση δεδομένων VIS συνδέει τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που συλλέγονται για 
αιτήσεις θεώρησης με προσωπικά στοιχεία που επαληθεύονται από κάποιο έγγραφο ταυτότητας. 
Υπάρχει πιθανότητα ο αιτών να λάβει θεώρηση και να ταξιδέψει νόμιμα σε μια συγκεκριμένη 
χώρα, αλλά στη συνέχεια να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας στην ίδια ή σε άλλη χώρα με 
άλλο όνομα. Εάν οι προσωπικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων VIS δεν 
συμφωνούν με τα δεδομένα που έδωσε ο αιτών κατά την κατάθεση και την καταχώριση της αίτησης, 
πρέπει να ακουστούν οι λόγοι του αιτούντος για αυτές τις αποκλίσεις.

Η βάση δεδομένων VIS μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με προηγούμενα ταξίδια στον χώρο 
Σένγκεν ή να υποδεικνύει παραμονή στον χώρο πριν από την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας. 
Οι πληροφορίες αυτές, μαζί με τις σφραγίδες εισόδου στο διαβατήριο και τις ενδεχόμενες σφραγίδες 
εξόδου, βοηθούν να διαπιστωθεί εάν ο αιτών είχε υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας αμέσως 
μετά την άφιξή του στη χώρα. Πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες διαμονές στον χώρο Σένγκεν 
μπορεί επίσης να έχουν σημασία για την εξέταση της αίτησης.

Κατά την υποβολή αίτησης θεώρησης συλλέγεται επίσης ψηφιακή φωτογραφία. Θα μπορούσε να 
δοθεί προσοχή στην εμφάνιση του αιτούντος στη φωτογραφία, διότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
π.χ. σε πιθανές καταστάσεις εμπορίας ανθρώπων, τα δεδομένα καταχώρισης μπορεί να 
πλαστογραφηθούν. Μπορεί επίσης ένα παιδί να προσπαθήσει να εγγραφεί ως ενήλικας κατά τη 
διάρκεια της αίτησης θεώρησης προκειμένου να μπορέσει να ταξιδεύει ως ενήλικας στο έδαφος 
Σένγκεν.
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3� Επαλήθευση εγγράφων
Κατά τη διαδικασίας καταχώρισης, οι αιτούντες καλούνται να παραδώσουν έγγραφα που έχουν στην 
κατοχή τους, όπως έγγραφα ταυτότητας και ιθαγένειας, καθώς και άλλα είδη εγγράφων που μπορεί 
να σχετίζονται με την αίτηση ασύλου. Σε αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται επαγγελματικά 
έγγραφα, δικαστικά εντάλματα ή εντάλματα σύλληψης, κάρτες μέλους πολιτικού κόμματος και 
στρατιωτικά φυλλάδια.

Ο ρόλος σας είναι να συγκεντρώνετε και να καταχωρίζετε (41) τις πληροφορίες που υποβάλλει ο αιτών 
και όχι να αξιολογείτε την αξιοπιστία ή τη γνησιότητα των εγγράφων αυτών, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στην εθνική νομοθεσία ή πρακτική. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε τυχόν προβλήματα 
σχετικά με τη γνησιότητα των παρεχόμενων εγγράφων, είναι καλό να επισημάνετε το ζήτημα αυτό 
στον φάκελο.

Ίσως σας φανεί χρήσιμο να λάβετε τα αποτελέσματα του ελέγχου γνησιότητας ενός εγγράφου 
πριν από την έναρξη του σταδίου εξέτασης. Μια καλή πρακτική είναι να τεθεί σε εφαρμογή ένας 
μηχανισμός παραπομπής στο στάδιο της καταχώρισης μέσω του οποίου θα μπορείτε να αποστέλλετε 
τα υποβληθέντα έγγραφα στην ειδικευμένη μονάδα ή αρχή (π.χ. στην αστυνομία) που είναι αρμόδια 
για την εξέταση της γνησιότητας των εγγράφων. Ανάλογα με τις εθνικές ρυθμίσεις, ο μηχανισμός 
παραπομπής θα μπορούσε να χρησιμοποιείται συστηματικά για όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ή 
η χρήση του να περιορίζεται σε συγκεκριμένα είδη εγγράφων (π.χ. έγγραφα ταυτότητας και ιθαγένειας 
ή έγγραφα με χαρακτηριστικά ασφάλειας) ή σε έγγραφα για τα οποία, εκ πρώτης όψεως, προκύπτουν 
αμφιβολίες όσον αφορά τη γνησιότητά τους.

Τα έγγραφα ελέγχονται από εξειδικευμένο προσωπικό μέσω τεχνικής έρευνας για να διαπιστωθεί 
αν είναι γνήσια. Αυτό το είδος έρευνας μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, αντιπαραβολή με 
έγγραφα αναφοράς από βάση δεδομένων εγγράφων ή εγκληματολογική εξέταση εγγράφων.

Όταν προκύψει το συμπέρασμα ότι ο αιτών παρέδωσε πλαστό ή παραποιημένο έγγραφο, θα 
πρέπει να ακουστεί η άποψη του αιτούντος σχετικά με τα αποτελέσματα αυτά. Ανάλογα με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπει η εθνική νομοθεσία, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επιστροφή 
πλαστού ή παραποιημένου εγγράφου στον αιτούντα. Η παρουσίαση παραποιημένων εγγράφων δεν 
σημαίνει πάντοτε ότι ο αιτών προσπαθεί να καταχραστεί τη διαδικασία ασύλου. Οι αιτούντες μπορεί 
να έχουν χρησιμοποιήσει παραποιημένα έγγραφα για να διαφύγουν από τη χώρα καταγωγής τους 
μέσω διακινητών ή με άλλο τρόπο, ή μπορεί να έχουν λανθασμένη ενημέρωση σχετικά με την ανάγκη 
υποβολής συγκεκριμένων εγγράφων στις αρμόδιες αρχές ασύλου. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό 
να ακουστεί η οπτική του αιτούντος σχετικά με το αποτέλεσμα της επαλήθευσης των εγγράφων και 
αυτό μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης.

4� Αστυνομικά αρχεία
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, τόσο η εθνική αστυνομία όσο και τα αρχεία της Ιντερπόλ 
μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές πηγές πληροφοριών ως προς διάφορα σημεία. Πράγματι, εάν 
το όνομα του αιτούντος περιλαμβάνεται σε αρχείο της αστυνομίας, ο αστυνομικός φάκελος μπορεί 

(41) Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και καταγραφής των εγγράφων που υποβάλλει ο αιτών, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο IV, «Συλλογή δεδομένων καταχώρισης».
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να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όχι μόνο σχετικά με το ποινικό μητρώο του αιτούντος, αλλά 
ενδεχομένως και σχετικά με διάφορες πτυχές της ταυτότητας και της προηγούμενης διαμονής του. Στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, τα αστυνομικά αρχεία μπορούν να αποτελέσουν πηγή πληροφοριών 
σχετικά με τη διαδρομή του ταξιδιού, το σημείο εισόδου στην ΕΕ και την παρουσία του αιτούντος σε 
μια συγκεκριμένη χώρα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Αποτελεί ορθή πρακτική να αντιπαραβάλλετε νέες αιτήσεις που καταχωρίζετε με εθνικά, ευρωπαϊκά 
(π.χ. σύστημα πληροφοριών Σένγκεν) ή διεθνή αστυνομικά αρχεία (π.χ. Ιντερπόλ).

Η αναζήτηση στα αστυνομικά αρχεία υπόκειται σε αυστηρές ρυθμίσεις και μόνο οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές έχουν πρόσβαση σε αυτά. Εάν η αστυνομική αρχή συμμετέχει στη διαδικασία καταχώρισης, ο 
έλεγχος ασφάλειας μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της συμμετοχής τους. Εάν, αντιθέτως, 
η αστυνομική αρχή δεν συμμετέχει στη διαδικασία καταχώρισης, θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή 
ένας μηχανισμός παραπομπής που θα δίνει τη δυνατότητα στην αρχή καταχώρισης να παραπέμπει 
τις αιτήσεις. Αυτό θα επιτρέψει επίσης στην αρχή καταχώρισης να ελέγξει αν ο αιτών εμφανίζεται στα 
αρχεία της αστυνομίας.

Ανάλογα με τις εθνικές ρυθμίσεις, ο έλεγχος ασφάλειας θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες τις 
αιτήσεις που καταχωρίστηκαν πρόσφατα ή μόνο σε ειδικά καθορισμένες αιτήσεις, με βάση ένα σύνολο 
κριτηρίων (π.χ. αιτήσεις ατόμων από ορισμένες χώρες καταγωγής ή με ορισμένα είδη αιτήσεων).

5� Επαλήθευση των οικογενειακών δεσμών
Κατά το στάδιο της καταχώρισης, μπορεί να είναι αναγκαίο να ελεγχθεί η σύνθεση της οικογένειας που 
έχει δηλώσει ο αιτών. Η επαλήθευση αυτή μπορεί να αφορά τα μέλη της οικογένειας που συνοδεύουν 
τον αιτούντα κατά την καταχώριση ή άτομα που δεν βρίσκονται μαζί του εκείνη τη στιγμή.

Η τελευταία περίπτωση θα μπορούσε να προκύψει αν ο αιτών που μόλις καταχωρίσθηκε επικαλείται 
οικογενειακό δεσμό με πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας στο παρελθόν 
και/ή με πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία.

Οι οικογενειακοί δεσμοί μπορούν να επαληθευτούν με τη χρήση διαφόρων μεθόδων.

• Συλλογή λεπτομερών στοιχείων για τα μέλη της οικογένειας του αιτούντος. Αυτό περιλαμβάνει 
τη συλλογή από τον αιτούντα των βασικών προσωπικών στοιχείων κάθε μέλους της 
οικογένειας, όπως το όνομα, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η τρέχουσα επαγγελματική 
δραστηριότητα, η οικογενειακή κατάσταση, η ημερομηνία και ο τόπος τέλεσης του γάμου, τα 
ονόματα των γονέων και των αδελφών τους, καθώς και ο σημερινός τόπος διαμονής τους και 
το πλαίσιο του χωρισμού τους από τον αιτούντα. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν αργότερα να 
διασταυρωθούν με τις πληροφορίες που παρείχαν τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας στις 
αιτήσεις τους. Αυτό καταδεικνύει και πάλι τη σημασία της αξιόπιστης και πλήρους συλλογής 
δεδομένων κατά την καταχώριση.

• Απόκτηση και εξέταση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τη σύνθεση της οικογένειας, 
συμπεριλαμβανομένων των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και γάμου και πιθανών 
οικογενειακών βιβλιαρίων.

• Συλλογή δεδομένων σχετικά με προηγούμενη συγκατοίκηση με κάθε μέλος της οικογένειας και 
το πότε ζούσαν μαζί τα μέλη της οικογένειας.
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• Ανάλογα με το πλαίσιο και σε περιπτώσεις βάσιμων αμφιβολιών, διενέργεια εξέτασης 
DNA. Σε ορισμένες χώρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξέταση DNA για την επαλήθευση 
οικογενειακών δεσμών, για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά 
με τον οικογενειακό δεσμό. Αβεβαιότητα μπορεί να προκύψει από αποκλίνουσες δηλώσεις 
ή αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από τρίτους, από έλλειψη εγγράφων ή άλλων 
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν την ύπαρξη οικογενειακών δεσμών ή από ενδείξεις 
που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων στο πλαίσιο επικαλούμενων οικογενειακών δεσμών.

Οι χώρες ΕΕ+ μπορεί να επαληθεύσουν τους οικογενειακούς δεσμούς με τη διενέργεια 
εξετάσεων DNA πέρα από τη συλλογή δεδομένων μέσω συνεντεύξεων και αποδεικτικών 
εγγράφων. Η εξέταση DNA μπορεί να θεωρηθεί αναλογική εάν δεν υπάρχουν λιγότερο 
περιοριστικά μέσα για τη διαπίστωση οικογενειακών δεσμών, όπως αποδεικτικά έγγραφα. 
Συνιστάται επίσης στις αρχές να επωμίζονται το κόστος των εξετάσεων DNA ή να μην 
καθορίζουν δυσανάλογα τέλη για τις εν λόγω εξετάσεις, καθώς αυτό θα δυσκόλευε τους 
αιτούντες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

6� Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες δημιουργούν διαδικτυακές κοινότητες για να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδέες, προσωπικά μηνύματα και άλλου είδους περιεχόμενο 
διαδικτυακά. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται συχνά μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ή 
μικροϊστολογίων, όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram και πλατφόρμες για ιστολόγια.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται ευρέως σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανάλογα με το μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης και τη χρήση που κάνει κάθε άτομο, οι αναρτημένες πληροφορίες μπορεί να είναι 
διαθέσιμες μόνο σε μια μικρή ομάδα επιλεγμένων ατόμων ή να είναι προσβάσιμες από το κοινό. Ο αιτών 
μπορεί να έχει αναρτήσει πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για διάφορα θέματα. Οι πληροφορίες 
αυτές μπορεί να είναι χρήσιμες για την επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με τον αιτούντα.

Μια καλή πρακτική είναι να ρωτήσετε τον αιτούντα κατά το στάδιο της κατάθεσης αν χρησιμοποιεί 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και/ή διαθέτει προσωπικούς ιστότοπους ή ιστολόγια. Ωστόσο, η 
πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιορίζεται επίσης στον βαθμό που οι αποκαλύψεις για 
τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν παραβιάζουν το δικαίωμα του αιτούντος στην ιδιωτική 
ζωή. Για παράδειγμα, εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει διαφορετικά για συγκεκριμένους 
σκοπούς και υπό καθορισμένες προϋποθέσεις, ο αιτών δεν θα πρέπει να υποχρεούται, ή να 
αισθάνεται υποχρεωμένος, να παρέχει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ή να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες ασφαλισμένες με κωδικό πρόσβασης.

Οι πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη μεγαλύτερη 
δυνατή προσοχή, καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, να αξιολογηθεί η αξιοπιστία τους.

Η γνησιότητα των διαφόρων πτυχών των πληροφοριών που βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μπορεί να είναι δύσκολο να διαπιστωθεί. Αυτό περιλαμβάνει την πηγή ή την ταυτότητα του 
συντάκτη (καθώς τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιούν ψευδώνυμα ή να χρησιμοποιούν ψευδώς την 
ταυτότητα κάποιου άλλου), την ημερομηνία των πληροφοριών (η οποία διαφέρει από την ημερομηνία 
ανάρτησης των πληροφοριών) ή το ίδιο το περιεχόμενο, καθώς το περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης συχνά δεν ελέγχεται και είναι λιγότερο πιθανό να περνάει από συντακτικό έλεγχο από ό,τι 
οι «συμβατικές» πηγές μέσων ενημέρωσης.
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7� Ανάλυση γλώσσας και γλωσσική ένδειξη
Η ανάλυση της γλώσσας που μιλάει αλλά και γράφει ο αιτών αποτελεί μέθοδο που συμβάλλει 
στον προσδιορισμό της ιθαγένειας, της περιοχής καταγωγής ή της εθνοτικής καταγωγής του (42). 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανάλυση της ομιλίας του αιτούντος πραγματοποιείται για να 
διαπιστωθεί αν παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά που αναμένονται από ένα άτομο που μεγάλωσε ή 
κοινωνικοποιήθηκε σε συγκεκριμένο τόπο καταγωγής.

Η ανάλυση γλώσσας θα πρέπει να διενεργείται από καταρτισμένο και ειδικευμένο γλωσσολόγο 
(δηλαδή από επαγγελματία που έχει εκπαιδευτεί και διαθέτει εμπειρογνωσία στην ανάλυση 
γλώσσας) και όχι απλά από κάποιον που είναι φυσικός ομιλητής της εν λόγω γλώσσας (43). Ο ρόλος του 
γλωσσολόγου στη διαδικασία ασύλου διέπεται από τις αρχές του απορρήτου και της αμεροληψίας.

Η ανάλυση γλώσσας απαιτεί αξιόπιστα δεδομένα, όπως ηχογράφηση επαρκούς διάρκειας και 
ποιότητας. Η ανάλυση γλώσσας αποτελείται από την εξέταση της προφοράς, της γραμματικής, του 
λεξιλογίου και των γλωσσικών δανείων στην ομιλία του αιτούντος.

Η ανάλυση γλώσσας είναι μια διαδικασία έντασης κόστους και πόρων. Η απόφαση για τη διενέργεια 
ή μη ανάλυσης γλώσσας μπορεί να ληφθεί βάσει των εκάστοτε στοιχείων, για παράδειγμα εάν 
υπάρχουν αμφιβολίες για κάποια στοιχεία ταυτότητας που δήλωσε ο αιτών (π.χ. χώρα καταγωγής ή 
τόπος συνήθους διαμονής), ή πιο συστηματικά βάσει προκαθορισμένου συνόλου κριτηρίων (π.χ. για 
αιτούντες που δηλώνουν συγκεκριμένη χώρα καταγωγής).

Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων από την ανάλυση γλώσσας. 
Πράγματι, η υπηκοότητα και η ιθαγένεια (44) είναι νομικοί τίτλοι, οι οποίοι δεν συνδέονται κατ’ ανάγκη 
με τη γλώσσα ή τις γλώσσες που ομιλεί ένας υπήκοος. Για παράδειγμα, ο αιτών που έζησε όλη τη ζωή 
του εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του μπορεί να μην γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας αυτής ή να έχει 
ξένη προφορά όταν μιλάει τη γλώσσα της χώρας της ιθαγένειάς του.

Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης γλώσσας θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με άλλους δείκτες και με βάση τις δηλώσεις του αιτούντος. Η έκθεση ανάλυσης γλώσσας 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως περαιτέρω τρόπος επαλήθευσης των πληροφοριών που παρέχονται από 
τον αιτούντα (π.χ. χώρα καταγωγής, ιστορικό, τόποι που ισχυρίζεται ότι έχει ζήσει και τόπος που πήγε 
σχολείο).

Εκτός από την ολοκληρωμένη ανάλυση γλώσσας, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι με πιο περιορισμένο 
πεδίο εφαρμογής, οι οποίες συχνά αναφέρονται ως «ενδείξεις γλώσσας». Η ένδειξη γλώσσας είναι μια 
σύντομη επαλήθευση που διενεργείται από γλωσσολόγο και/ή φυσικό ομιλητή για να διαπιστωθεί 
εάν υπάρχουν αμφιβολίες ή αντενδείξεις για το αν ο αιτών ομιλεί τη γλώσσα της περιοχής από την 
οποία δηλώνει ότι κατάγεται. Πρόσφατα αναπτύχθηκαν μέθοδοι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, 

(42) Εδώ χρησιμοποιείται ο ορισμός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ) για την ανάλυση γλώσσας για τον 
καθορισμό πιθανής χώρας και / ή περιοχής καταγωγής (βλ. γλωσσάριο ΕΔΜ, έκδοση 7.0, Ιούλιος 2020).

(43) Language and National Origin Group, ‘Guidelines for the use of language analysis in relation to questions of national origin in 
refugee cases’, International Journal of Speech Language and the Law, τόμος 11, αριθ. 2, 2004, σ. 2.

(44) Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού για τις στατιστικές μετανάστευσης ορίζει την υπηκοότητα ως «τον 
ιδιαίτερο νομικό δεσμό μεταξύ ενός ατόμου και του κράτους του, ο οποίος έχει αποκτηθεί με γέννηση ή πολιτογράφηση, 
είτε με δήλωση, επιλογή, γάμο ή άλλα μέσα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία». 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/language-analysis-determination_en
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4cbebc852&skip=0&query=Guidelines for the Use of Language Analysis in relation to Questions of National Origin in Refugee Cases
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4cbebc852&skip=0&query=Guidelines for the Use of Language Analysis in relation to Questions of National Origin in Refugee Cases
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όπου ένας υπολογιστής μπορεί να υποδεικνύει, με ορισμένο βαθμό βεβαιότητας, από πού μπορεί να 
προέρχεται η ομιλούμενη γλώσσα.

Όταν από το αποτέλεσμα της γλωσσικής ένδειξης προκύψει ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
καταγωγή του αιτούντος, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής πλήρους ανάλυσης γλώσσας. 
Η γλωσσική ένδειξη μπορεί να είναι χρήσιμη όταν ο αιτών δεν διαθέτει έγγραφα ή κατάγεται από χώρα 
στην οποία μπορεί εύκολα να αποκτήσει πλαστά έγγραφα ταυτότητας στη μαύρη αγορά. Η γλωσσική 
ένδειξη απαιτεί λιγότερο χρόνο απ’ ό,τι η γλωσσολογική ανάλυση, διότι ο αναλυτής δεν χρειάζεται 
να συντάξει πλήρη έκθεση, αλλά μπορεί απλώς να αναφέρει είτε ότι ο αιτών προέρχεται είτε ότι 
πιθανότατα δεν προέρχεται από τη δηλωθείσα χώρα καταγωγής. Ως εκ τούτου, η γλωσσική ένδειξη 
αποτελεί, όπως λέει και η λέξη, απλώς μια «ένδειξη» και δεν μπορεί να αποτελέσει τη μοναδική βάση 
για την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της δήλωσης του αιτούντος σχετικά με τη χώρα καταγωγής. 
Ωστόσο, θα μπορούσαν να τεθούν στον αιτούντα ερωτήσεις σχετικά με τυχόν ανακολουθίες μεταξύ 
των δηλώσεων και της γλωσσικής ένδειξης, κατά τη διάρκεια των οποίων διερευνάται περαιτέρω το 
ιστορικό του αιτούντος. Ενώ η γλωσσική ένδειξη χρησιμοποιείται κυρίως ως εργαλείο παραπομπής, οι 
εκθέσεις ανάλυσης γλώσσας θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία από τις αρχές και τα δικαστήρια.

Στοιχεία που αξίζει να συγκρατήσετε

• Το Eurodac είναι μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων που περιέχει δακτυλικά αποτυπώματα 
από υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλες 
χώρες της ΕΕ+ ή που έχουν συλληφθεί λόγω παράτυπης διέλευσης των εξωτερικών συνόρων 
της ΕΕ. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της χώρας που 
είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης.

• Το VIS είναι ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών για αποφάσεις σχετικά με αιτήσεις θεώρησης 
μικρής διάρκειας για επίσκεψη ή διέλευση μέσω του χώρου Σένγκεν, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση προηγούμενων διαμονών στις χώρες Σένγκεν, για 
τον προσδιορισμό της χώρας που είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης και για την 
υποστήριξη της εξέτασης της αίτησης.

• Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να παρέχουν δημοσίως προσβάσιμες πληροφορίες 
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επαλήθευση των δηλώσεων του αιτούντα. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή λόγω της δυσκολίας 
προσδιορισμού της αξιοπιστίας τους.

• Η ανάλυση γλώσσας ή η γλωσσική ένδειξη διενεργούνται με βάση ηχογραφήσεις και μπορούν 
να συμβάλουν στον προσδιορισμό της ιθαγένειας, της περιοχής καταγωγής ή της εθνοτικής 
καταγωγής του αιτούντος.
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IX� Σημασία των δεδομένων καταχώρισης 
για το στάδιο της εξέτασης

Τα δεδομένα καταχώρισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους οργάνωσης και σχεδιασμού (βλ. 
ενότητα 1 «Οργάνωση και σχεδιασμός»), για να ακολουθήσει η αίτηση την κατάλληλη διαδικασία ή 
ροή ενεργειών σχετικά με το άσυλο (βλ. ενότητα 2 «Διαβίβαση υποθέσεων») και για να προσδιορίσετε 
και να αναμένετε τις ανάγκες σε πόρους (βλ. ενότητα 3 «Προσδιορισμός των αναγκών σε πόρους»).

1� Οργάνωση και σχεδιασμός
Τα δεδομένα καταχώρισης καθοδηγούν τη διαδικασία σχεδιασμού της προσωπικής συνέντευξης. 
Τα δεδομένα καταχώρισης υποδεικνύουν τον χρόνο που πρέπει να διατεθεί για την προσωπική 
συνέντευξη, εάν χρειάζεται διερμηνέας, εάν πρέπει να παρασχεθούν ή να τεθούν σε εφαρμογή ειδικές 
εγγυήσεις πριν από τη συνέντευξη και ποιοι χειριστές υπόθεσης θα ήταν οι πλέον κατάλληλοι για τον 
χειρισμό της υπόθεσης. Η ανάθεση σε συγκεκριμένο χειριστή υπόθεσης και/ή διερμηνέα βασίζεται σε 
διάφορους παράγοντες, όπως:

• την πείρα του χειριστή υπόθεσης στη διεκπεραίωση αιτήσεων με ορισμένη πολυπλοκότητα·

• την εμπειρογνωσία του χειριστή υπόθεσης σε σχέση με μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή 
καταγωγής, το είδος της αξίωσης ή το συγκεκριμένο θέμα (π.χ. αποκλεισμός)·

• την εξειδίκευση του χειριστή υπόθεσης (και/ή του διερμηνέα) όσον αφορά τις συνεντεύξεις με 
αιτούντες με συγκεκριμένες ειδικές ανάγκες·

• το φύλο του χειριστή υπόθεσης και/ή του διερμηνέα, καθώς θα ήταν προτιμότερο ο χειριστής 
της υπόθεσης και ο διερμηνέας να είναι του ίδιου φύλου με τον αιτούντα, εάν είναι δυνατόν και 
εφόσον ζητηθεί από τον αιτούντα (εκτός εάν η αποφαινόμενη αρχή πιστεύει ότι το αίτημα αυτό 
βασίζεται σε λόγους που δεν σχετίζονται με τις δυσκολίες του αιτούντος να παρουσιάσει την 
αίτησή του)·

• τη σχέση μεταξύ των μελών της οικογένειας και των συνδεδεμένων υποθέσεων·

• τη διαθεσιμότητα του χειριστή υπόθεσης και του διερμηνέα (ιδίως εάν η συνέντευξη πρόκειται 
να διεξαχθεί σε σπάνια γλώσσα)·

• τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, ιδίως εάν ο αρμόδιος υπάλληλος και/ή ο διερμηνέας γνωρίζει 
τον αιτούντα σε άλλο πλαίσιο.

2� Διαβίβαση υποθέσεων
Οι χώρες ΕΕ+ μπορούν να καθιερώσουν ένα σύστημα διαβίβασης, γνωστό και ως σύστημα διαλογής, 
μέσω του οποίου οι νέες υποθέσεις που καταχωρίζονται διαχωρίζονται και προωθούνται σε 
διαφορετικά κανάλια κατά το στάδιο της εξέτασης. Η εν λόγω διαβίβαση πραγματοποιείται με βάση 
τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της καταχώρισης. Στόχος ενός συστήματος 
διαβίβασης είναι ο εξορθολογισμός και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 
εξέτασης.
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Τα κανάλια σε ένα σύστημα διαβίβασης μπορούν να σχεδιάζονται με διάφορους τρόπους, ανάλογα 
με τον όγκο της υπόθεσης που πρόκειται να εξεταστεί, τους διαθέσιμους πόρους και τις στρατηγικές 
επιλογές της αποφαινόμενης αρχής. Ένα σύστημα διαβίβασης μπορεί να περιλαμβάνει, για 
παράδειγμα, τα ακόλουθα κανάλια.

• Ένα κανάλι «προτεραιοποίησης»� Ανάλογα με την εθνική πρακτική, η ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 κ εάν ο αιτών είναι ευάλωτο πρόσωπο ή χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων·

 κ εάν, βάσει των ατομικών δεδομένων καταχώρισης, η υπόθεση είναι πιθανό να είναι βάσιμη 
ή, αντιθέτως, είναι πιθανό να είναι προδήλως αβάσιμη (εάν η έννοια αυτή υπάρχει στην 
εθνική πρακτική), για παράδειγμα με βάση τα ποσοστά αναγνώρισης.

• Ένα κανάλι για ταχείες διαδικασίες� Για την τήρηση των συντομότερων χρονοδιαγραμμάτων 
στις ταχείες διαδικασίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό κανάλι για να αποφευχθεί η 
επιβράδυνση των υποθέσεων ταχείας διαδικασίας από άλλες «κανονικές» υποθέσεις. Συχνά 
χρησιμοποιούνται κανάλια ταχείας διαδικασίας για ασφαλείς χώρες καταγωγής ή όταν δεν 
εγείρονται ζητήματα που αφορούν τη διεθνή προστασία στην αίτηση.

• Ένα κανάλι για συγκεκριμένο όγκο υποθέσεων από κάποια χώρας καταγωγής� Η πρακτική 
αυτή μπορεί να εφαρμοστεί όταν, για παράδειγμα, πρόκειται για σημαντικό όγκο υποθέσεων ως 
προς τον αριθμό τους και/ή η υπηρεσία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για αυτόν τον όγκο 
υποθέσεων.

• Ένα κανάλι για τη διαδικασία παραδεκτού� Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, 
για αιτούντες που έχουν ήδη λάβει διεθνή προστασία σε άλλο κράτος μέλος ή για 
μεταγενέστερες αιτήσεις.

Τα δεδομένα καταχώρισης είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός 
συστήματος διαβίβασης.

Η ανάλυση των δεδομένων καταχώρισης που συγκεντρώνονται αποτελεί την αφετηρία από την 
οποία μπορεί να ληφθεί απόφαση σχετικά με το κατά πόσον, υπό το πρίσμα του τρέχοντος και του 
προβλεπόμενου όγκου υποθέσεων, η εισαγωγή ενός συστήματος διαβίβασης θα βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα του σταδίου εξέτασης.

Επιπλέον, η συνεχής παρακολούθηση των δεδομένων καταχώρισης δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού 
οποιασδήποτε πιθανής ανάγκης επικαιροποίησης ή προσαρμογής του συστήματος διαβίβασης, ώστε 
να ανταποκρίνεται στις νέες υποθέσεις που καταχωρίζονται.

3� Προσδιορισμός των αναγκών σε πόρους

Πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής

Οι τάσεις που παρατηρούνται στα δεδομένα καταχώρισης μπορεί να αποκαλύπτουν ότι στις αιτήσεις 
ασύλου έκανε την εμφάνισή της μια νέα χώρα καταγωγής (ή ξαφνικά ή γρήγορα αυξήθηκαν οι 
υποθέσεις από κάποια ήδη γνωστή χώρα). Η παρατήρηση αυτή μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη 
διεξαγωγής έρευνας από τη μονάδα πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής σχετικά με την εν λόγω 
χώρα.
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Νομικές και πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές

Ομοίως, οι τάσεις στα δεδομένα καταχώρισης μπορεί να δείχνουν την εμφάνιση ενός νέου τύπου 
αξίωσης ή ενός νέου νομικού ζητήματος, γεγονός που θα ενεργοποιούσε την ανάγκη ανάπτυξης 
συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών ή θεωρίας ανά χώρα και νομικής καθοδήγησης επί του 
θέματος.

Διερμηνεία

Η εμφάνιση ή η αύξηση του όγκου των υποθέσεων μπορεί επίσης να δημιουργήσει ανάγκη για 
πρόσθετες υπηρεσίες διερμηνείας για μια συγκεκριμένη γλώσσα.

Ανθρώπινοι πόροι

Η αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που καταχωρίζονται ή η αύξηση του αριθμού των πολύπλοκων 
υποθέσεων μπορεί να δημιουργήσει ανάγκη για πρόσληψη περισσότερων χειριστών υποθέσεων.

Στοιχεία που αξίζει να συγκρατήσετε

• Η ανάλυση και η ταξινόμηση των δεδομένων καταχώρισης δίνουν στην αποφαινόμενη αρχή 
τη δυνατότητα να προετοιμάζει αποτελεσματικά τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες 
δραστηριότητές της, όπως ο προγραμματισμός συνεντεύξεων. 

• Για να βελτιώσουν και να εξορθολογίσουν τις δυνατότητες επεξεργασίας που διαθέτουν, οι 
χώρες ΕΕ+ μπορούν να καθιερώσουν ένα σύστημα διαβίβασης σύμφωνα με το οποίο, κατά την 
καταχώριση, οι υποθέσεις προωθούνται σε διαφορετικά κανάλια. Τα δεδομένα καταχώρισης 
είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός συστήματος διαβίβασης.

• Τα δεδομένα καταχώρισης μπορούν να αναδείξουν πιθανές ανάγκες σε πόρους όσον αφορά, 
για παράδειγμα, πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής, τη νομική καθοδήγηση, τη διερμηνεία 
και τους ανθρώπινους πόρους.
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Παραρτήματα

Παράρτημα 1: Πεδία καταχώρισης
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Το παρόν παράρτημα παρέχει μια επισκόπηση των πεδίων 
καταχώρισης για τα οποία συχνά ζητούνται δεδομένα από τους αιτούντες κατά το στάδιο της 
καταχώρισης. Η επισκόπηση περιλαμβάνει τα δεδομένα που συστήνει ο παρών οδηγός να 
συλλέγονται κατά το στάδιο της καταχώρισης, πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται και ενδείξεις 
σχετικά με το πότε οι υπεύθυνοι καταχώρισης θα πρέπει να επισημαίνουν ορισμένες πληροφορίες 
προς ειδικευμένους συναδέλφους, μονάδες ή άλλες αρχές και/ή να παραπέμπουν την υπόθεση. Η 
επισκόπηση δεν αποσκοπεί στην παροχή ενός τυποποιημένου εντύπου καταχώρισης, ιδίως επειδή 
οποιοδήποτε έντυπο καταχώρισης θα πρέπει να προσαρμόζεται στο εθνικό πλαίσιο, ανάλογα με το 
ποιος συλλέγει τις πληροφορίες και πότε και για ποιες διαδικασίες θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα. 
Η επισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο αναφοράς για την αξιολόγηση των εντύπων 
καταχώρισης που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.

Τα δεδομένα που, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς του ΚΕΣΑ, πρέπει να καταγράφονται 
στα αρχικά στάδια της διαδικασίας ασύλου είναι με έντονους χαρακτήρες και με υποσημειώσεις που 
παραπέμπουν στα συγκεκριμένα άρθρα των εν λόγω οδηγιών και κανονισμών. Ομοίως, οι πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται στους αιτούντες, όπως απαιτείται από τις οδηγίες και τους κανονισμούς του 
ΚΕΣΑ, επισημαίνονται με μπλε χρώμα και με τις κατάλληλες παραπομπές στις υποσημειώσεις.

Δεδομένα καταχώρισης: Πρώτη αίτηση διεθνούς προστασίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

 Αριθμός καταχώρισης

 Αριθμός υπόθεσης

 Ημερομηνία κατάθεσης (45)

 Τόπος κατάθεσης της αίτησης (46)

 Κατηγορία αιτούντος (ενήλικος, ασυνόδευτος ανήλικος ή εξαρτώμενος) (47)

 Είδος αίτησης (πρώτη αίτηση, μεταγενέστερη αίτηση ή νέα αίτηση) (48)

Διερμηνεία

 Χρήση διερμηνείας (όταν χρειάζεται) (49)

  Γλώσσα διερμηνείας

  Υπηρεσιακός αριθμός αναγνώρισης του διερμηνέα

  Ο αιτών επιβεβαιώνει ότι κατανοεί τον διερμηνέα

(45) Βλ. άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού Δουβλίνο III.

(46) Βλ. άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού Δουβλίνο III.

(47) Βλ. άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για τις στατιστικές μετανάστευσης.

(48) Βλ. άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού Δουβλίνο III.

(49) Βλ. άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΟΔΑ.
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Ενημέρωση των αιτούντων
   Παρέχονται πληροφορίες στον αιτούντα σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης και τη διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθείται μετά την καταχώριση (50)

  Παρέχονται πληροφορίες στον αιτούντα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου (51)

  Ο αιτών επιβεβαιώνει ότι κατανοεί τις πληροφορίες που του παρέχονται

Στοιχεία επικοινωνίας
  Διεύθυνση (52)

  Αριθμός τηλεφώνου

  Παρέχονται πληροφορίες στον αιτούντα σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης αλλαγών στα στοιχεία 
επικοινωνίας του (53)

Βιομετρικά δεδομένα
  Φωτογραφία

 Δακτυλικά αποτυπώματα (54)

  Υπογραφή

Λοιπές λεπτομέρειες
 Η παρουσία του αιτούντος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

   Πλατφόρμα/-ες μέσων κοινωνικής δικτύωσης

   Πρόσθετες πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη, προσωπικοί ιστότοποι ή ιστολόγια (κατά 
περίπτωση)

Εξαρτώμενος ενήλικας
  Ο εξαρτώμενος ενήλικας ενημερώνεται σχετικά με τις συνέπειες της κατάθεσης της αίτησης 

εξ ονόματός του (55)

  Ο εξαρτώμενος ενήλικας ενημερώνεται για το δικαίωμά του να υποβάλει χωριστή αίτηση (56)

  Ζητείται η συναίνεση του εξαρτώμενου ενήλικα για την κατάθεση της αίτησης που υποβάλλεται 
εξ ονόματός του (57)

Η συναίνεση πρέπει να δίνεται γραπτώς από τον εξαρτώμενο ενήλικα και να προστίθεται στον φάκελο του 
αιτούντος.

(50) Βλ. άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΔΑ.

(51) Βλ. άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΔΑ.

(52) Βλ. άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της ΟΔΑ.

(53) Βλ. άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΔΑ.

(54) Βλ. άρθρο 11 στοιχείο α) του κανονισμού Eurodac.

(55) Βλ. άρθρο 7 παράγραφος 2 της ΟΔΑ.

(56) Βλ. άρθρο 7 παράγραφος 2 της ΟΔΑ.

(57) Βλ. άρθρο 7 παράγραφος 2 της ΟΔΑ.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα και φύλο
  Πλήρες όνομα (58)

    Όνομα / Ονόματα

   Επώνυμο/-α

   Πατρικό επώνυμο (εάν διαφέρει)

  Φύλο (59)

   Προτιμώμενες αντωνυμίες σχετικά με το φύλο

  Όνομα πατρός

   Όνομα μητρός

Ημερομηνία γέννησης
  Ημερομηνία γέννησης (60)

   Ημερομηνία γέννησης με βάση το ημερολόγιο που χρησιμοποιείται στη χώρα καταγωγής του 
αιτούντος (κατά περίπτωση)

   Ένδειξη ότι η ημερομηνία γέννησης είναι κατ’ εκτίμηση ή ακριβής

   Επεξήγηση του τρόπου προσδιορισμού της εκτιμώμενης ημερομηνίας γέννησης (κατά 
περίπτωση)

Τόπος γέννησης
  Χώρα γέννησης (61)

  Τόπος γέννησης (62)

   Επαρχία / περιφέρεια / διοικητικό διαμέρισμα

   Χωριό/δήμος/υποδιαμέρισμα (63)

  Λόγοι για τους οποίους ο αιτών δεν γνωρίζει τον τόπο γέννησης (κατά περίπτωση)

Ιθαγένεια
  Ιθαγένεια (64)

   Ένδειξη ότι η ιθαγένεια είναι αποδεδειγμένη ή δηλωθείσα / εικαζόμενη

   Ενδείξεις των λόγων για τους οποίους η ιθαγένεια είναι αβέβαιη (κατά περίπτωση)

(58) Βλ. άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΟΣΥ.

(59) Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού για τις στατιστικές μετανάστευσης και άρθρο 11 στοιχείο γ) του κανονισμού 
Eurodac.

(60) Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού για τις στατιστικές μετανάστευσης και άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
του κανονισμού Δουβλίνο III.

(61) Βλ. άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού για τις στατιστικές μετανάστευσης και άρθρο 34 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού Δουβλίνο III.

(62) Βλ. άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού Δουβλίνο III.

(63) Βλ. άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 2 της ΟΑ και άρθρο 13 παράγραφος 1 της ΟΔΑ.

(64) Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού για τις στατιστικές μετανάστευσης και άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
του κανονισμού Δουβλίνο III.
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  Άλλες ιθαγένειες (65)

  Ανιθαγένεια

    Ένδειξη ότι η ανιθαγένεια είναι αποδεδειγμένη ή δηλωθείσα / εικαζόμενη

   Ενδείξεις των λόγων για τους οποίους ο αιτών θεωρείται ανιθαγενής (κατά περίπτωση)

Εναλλακτικά προσωπικά στοιχεία
Ο όρος «εναλλακτικά» αναφέρεται σε προσωπικά στοιχεία που διαφέρουν ουσιωδώς από άλλα 
προσωπικά στοιχεία, όπως π.χ. πατρικό επώνυμο, ονόματα που χρησιμοποιούνται για ανεπίσημους 
σκοπούς ή προσωπικά στοιχεία καταχωρισμένα σε βάσεις δεδομένων.

  Όνομα / Ονόματα

  Επώνυμο/-α

  Ημερομηνία γέννησης

  Τόπος γέννησης

  Ιθαγένεια

  Πρόσθετες πληροφορίες, όπως η πηγή πληροφοριών για λεπτομέρειες σχετικά με τα εναλλακτικά 
στοιχεία και για ποιον σκοπό χρησιμοποιήθηκαν

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Ως προηγούμενη διαμονή νοούνται όλες οι χώρες εκτός της χώρας καταγωγής στις οποίες ο αιτών είχε 
πρόθεση να θέσει εαυτόν υπό την προστασία τους ή να εγκατασταθεί (66).

  Χώρα προηγούμενης διαμονής (67)

  Τόπος προηγούμενης διαμονής (68)

   Επαρχία / περιφέρεια / διοικητικό διαμέρισμα

   Χωριό/δήμος/υποδιαμέρισμα

  Περίοδος διαμονής
  Λόγος/-οι διαμονής

  Άδεια διαμονής στη χώρα προηγούμενης διαμονής
   Τύπος άδειας διαμονής
   Περίοδος ισχύος

(65) Βλ. άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού Δουβλίνο III.

(66) Η προηγούμενη διαμονή δεν αναφέρεται σε περιστασιακές επισκέψεις ή διέλευση από χώρα άλλη από τη χώρα 
καταγωγής του αιτούντος.

(67) Βλ. άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού για τις στατιστικές μετανάστευσης και άρθρο 34 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού Δουβλίνο III.

(68) Βλ. άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού Δουβλίνο III.
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ΕΓΓΡΑΦΑ

Έγγραφα ταυτότητας 
 Διαβατήριο (69)

   Ένδειξη ότι ο αιτών κατέχει επί του παρόντος διαβατήριο ή ότι διαθέτει διαβατήριο που δεν 
κατέχει επί του παρόντος

   Αριθμός διαβατηρίου
   Περίοδος ισχύος

   Ημερομηνία έκδοσης
   Εκδίδουσα αρχή
   Τόπος έκδοσης
   Το διαβατήριο έχει παρακρατηθεί από τις αρχές για την επαλήθευση της γνησιότητάς του ή ο 

αιτών θα προσπαθήσει να υποβάλει το διαβατήριο στην αποφαινόμενη αρχή

  Άλλα έγγραφα ταυτότητας (70)

  Άλλα έγγραφα ταυτότητας είναι έγγραφα εκτός από το διαβατήριο που μπορούν να αποδείξουν 
την ταυτότητα του αιτούντος, όπως εθνικά δελτία ταυτότητας, βιβλιάρια ταυτότητας ή ληξιαρχικές 
πράξεις γέννησης.

   Ένδειξη ότι ο αιτών διαθέτει άλλα έγγραφα ταυτότητας ή ότι διαθέτει έγγραφα που δεν είναι 
στην κατοχή του επί του παρόντος

   Τύπος εγγράφου

   Αριθμός εγγράφου

   Το έγγραφο ταυτότητας έχει παρακρατηθεί από τις αρχές για την επαλήθευση της γνησιότητάς του 
ή ο αιτών θα προσπαθήσει να υποβάλει άλλα έγγραφα ταυτότητας στην αποφαινόμενη αρχή

 Δεν υπάρχουν έγγραφα ταυτότητας

   Ένδειξη ότι ο αιτών δεν είχε ποτέ στην κατοχή του διαβατήριο και/ή άλλα έγγραφα ταυτότητας

   Πρόσθετες πληροφορίες, όπως οι λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει διαβατήριο ή άλλο 
έγγραφο ταυτότητας

Δικαιολογητικά έγγραφα
Δικαιολογητικά έγγραφα είναι όλα τα έγγραφα που υποβάλλει ο αιτών για την τεκμηρίωση της αίτησης 
διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ληξιαρχικών πράξεων γάμου, των βιβλιαρίων 
στρατιωτικής θητείας ή άλλων εγγράφων που τεκμηριώνουν την αίτηση ασύλου.

  Τύπος εγγράφου (71)

   Ένδειξη ότι το έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή του αιτούντος είναι το πρωτότυπο ή 
αντίγραφο

   Πρόσθετες πληροφορίες, όπως το κύριο θέμα του εγγράφου, η εκδίδουσα αρχή, η ημερομηνία 
έκδοσης και τι επιθυμεί να αποδείξει ο αιτών υποβάλλοντας το έγγραφο 

(69) Βλ. άρθρο 13 παράγραφος 2 της ΟΔΑ και άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού Δουβλίνο III.

(70) Βλ. άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΟΔΑ και άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού Δουβλίνο III.

(71) Βλ. άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΟΔΑ.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Εθνοτική καταγωγή

 Θρησκεία

 Γλώσσες τις οποίες κατανοεί ο αιτών (72)

  Μητρική γλώσσα

  Γνώση άλλων γλωσσών

  Επίπεδο γνώσεων

  Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των ετών φοίτησης σε σχολείο και/ή των τύπων των σχολείων 
στα οποία έχει φοιτήσει

 Επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την προηγούμενη απασχόληση

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

  Οικογενειακή κατάσταση (άγαμος/έγγαμος/διαζευγμένος/χήρος)

Μέλη της οικογένειας

  Σύζυγος / νόμιμος σύντροφος

  Όνομα / Ονόματα

  Επώνυμο/-α

  Ημερομηνία γέννησης / ηλικία

  Τόπος γέννησης

  Ιθαγένεια

  Σημερινή διεύθυνση

  Ημερομηνία τέλεσης του γάμου

   Πρόσθετες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες σχετικά με γάμο που δεν έχει πιστοποιηθεί 
νόμιμα

  Πρώην σύζυγος/-οι ή νόμιμος/-οι σύντροφος/-οι

  Όνομα / Ονόματα

  Επώνυμο/-α

  Ημερομηνία γέννησης / ηλικία

  Τόπος γέννησης

  Ιθαγένεια

  Σημερινή διεύθυνση / ημερομηνία θανάτου

  Εάν ο/η αιτών/-ούσα έχει διαζευχθεί από τη/τον σύζυγο ή είναι παντρεμένος/-η με περισσότερες/-
ους της/του μιας/ενός συζύγους:

  Ημερομηνία γάμου / διαζυγίου

   Πρόσθετες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες σχετικά με γάμο / διαζύγιο που δεν έχει 
πιστοποιηθεί νόμιμα

(72) Βλ. άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΔΑ και άρθρο 5 παράγραφος 2 της ΟΣΥ.
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 Τέκνα

  Όνομα / Ονόματα

  Επώνυμο/-α

  Ημερομηνία γέννησης

  Τόπος γέννησης

  Ιθαγένεια

  Σημερινή διεύθυνση

  Μητέρα του παιδιού

   Όνομα / Ονόματα

   Επώνυμο/-α

   Ιθαγένεια

  Πατέρας του παιδιού

   Όνομα / Ονόματα

   Επώνυμο/-α

   Ιθαγένεια

Άλλα μέλη της οικογένειας
Άλλα μέλη της οικογένειας είναι οι ακόλουθοι συγγενείς που διαμένουν σε διαφορετικές χώρες ή 
ενδέχεται να έχουν αποβιώσει.

 Γονέας/-είς

  Όνομα / Ονόματα

  Επώνυμο/-α

  Ημερομηνία γέννησης / ηλικία

  Ιθαγένεια

  Σημερινή διεύθυνση / ημερομηνία θανάτου

 Αδέλφια

  Όνομα / Ονόματα

  Επώνυμο/-α

  Ημερομηνία γέννησης / ηλικία

  Ιθαγένεια

  Σημερινή διεύθυνση / ημερομηνία θανάτου

 Άλλο/-α μέλος/-η της οικογένειας

  Όνομα / Ονόματα

  Επώνυμο/-α

  Ημερομηνία γέννησης / ηλικία

  Ιθαγένεια

  Σημερινή διεύθυνση / ημερομηνία θανάτου
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Μέλη της οικογένειας που βρίσκονται σε άλλες χώρες της ΕΕ+
Εάν κάποιο από τα μέλη της οικογένειας που αναφέρονται παραπάνω βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ+, 
θα πρέπει να συλλέγονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε μέλος της οικογένειας.

  Προσωπικά στοιχεία του μέλους της οικογένειας (όπως απαριθμούνται παραπάνω) (73)

   Σχέση με το μέλος της οικογένειας

   Χώρα διαμονής

   Καθεστώς διαμονής

  Στοιχεία επικοινωνίας

   Ένδειξη ότι ο αιτών εξαρτάται από το μέλος της οικογένειας

    Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την εν λόγω εξάρτηση, όπως αν πρόκειται για παιδί ή 
ηλικιωμένο, άτομο με αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια

   Ένδειξη ότι το μέλος της οικογένειας εξαρτάται από τον αιτούντα

    Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την εν λόγω εξάρτηση, όπως αν πρόκειται για παιδί ή 
ηλικιωμένο, άτομο με αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια

Αναζήτηση της οικογένειας
Εάν ο αιτών είναι ασυνόδευτο παιδί, πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων. 
Εάν το παιδί έχει (πρόσθετους) κύριους φροντιστές, θα πρέπει επίσης να καταγράφονται τα στοιχεία 
επικοινωνίας των εν λόγω φροντιστών και πληροφορίες σχετικά με τη σχέση τους με το παιδί (74).

 Σχέση με το παιδί

 Όνομα / Ονόματα

 Επώνυμο/-α

 Διεύθυνση

 Αριθμός τηλεφώνου

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 Αναφορά των αριθμών φακέλου των συγγενών που είναι καταχωρισμένοι στη χώρα ασύλου

  Αναφορά των αριθμών φακέλου των αιτήσεων που συνδέονται με άλλον τρόπο με την υπόθεση 
του αιτούντος (π.χ. αιτούντες που διέφυγαν από κοινού για τον ίδιο λόγο)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

  Δρομολόγιο ταξιδιού (75)

   Μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκαν για το ταξίδι

   Ημερομηνία εξόδου από τη χώρα καταγωγής

   Ημερομηνία άφιξης στο κράτος υποδοχής

(73) Βλ. άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού Δουβλίνο III.

(74) Επισημαίνεται ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να εκτιμηθεί πριν από την έναρξη αναζήτησης των μελών 
της οικογένειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 5 της ΟΑ.

(75) Βλ. άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού Δουβλίνο III.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ

Τα χαρακτηριστικά ευαλωτότητας αφορούν ειδικές διαδικαστικές ανάγκες και/ή ανάγκες υποδοχής που 
ενδέχεται να έχει ο αιτών. Ο ρόλος σας είναι να εντοπίσετε ενδείξεις χαρακτηριστικών ευαλωτότητας 
και να τα επισημάνετε στην αρμόδια αρχή ασύλου, να παρέχετε την άμεση στήριξη που είναι διαθέσιμη 
κατά το στάδιο της καταχώρισης και να παραπέμψετε τον αιτούντα για περαιτέρω αξιολόγηση ή 
υποστήριξη.

  Ενδείξεις χαρακτηριστικών ευαλωτότητας που υποδηλώνουν ειδικές ανάγκες (76)

   Πρόσθετες παρατηρήσεις σχετικά με τα εν λόγω χαρακτηριστικά ευαλωτότητας, όπως 
περιγραφή συγκεκριμένων ενδείξεων

  Ο αιτών ενημερώνεται για τη διαθέσιμη υποστήριξη που σχετίζεται με την κατάστασή του, 
συμπεριλαμβανομένης της νομικής αρωγής και της ψυχοκοινωνικής και ιατρικής υποστήριξης (77)

  Ο αιτών παραπέμφθηκε για λήψη της ακόλουθης υποστήριξης (με την συναίνεση του αιτούντος)

  Παρατηρήσεις σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω παραπομπής, όπως αξιολόγηση των ειδικών 
αναγκών, αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, διορισμός εκπροσώπου (εάν 
υπάρχει ένδειξη ότι ο αιτών είναι ασυνόδευτος ανήλικος, έχει νοητική υστέρηση ή πάσχει από 
σοβαρή ψυχική ασθένεια)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

  Παρέχονται στον αιτούντα βασικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του Δουβλίνου, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της χώρας ΕΕ+ που είναι υπεύθυνη 
για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας (78)

  Παρέχονται στον αιτούντα βασικές πληροφορίες σχετικά με την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στο σύστημα Eurodac (79)

  Το αποτέλεσμα του Eurodac (εάν υπάρχει)

  Το αποτέλεσμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (εάν υπάρχει)

  Το αποτέλεσμα του VIS (εάν υπάρχει)

(76) Βλ. άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΔΑ και άρθρο 22 παράγραφος 1 της ΟΣΥ.

(77) Βλ. άρθρο 24 παράγραφος 3 της ΟΔΑ.

(78) Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο III.

(79) Βλ. άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού Eurodac.
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Ένδειξη δεσμών με άλλη χώρα της ΕΕ+
  Ένδειξη διαμονής / παραμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ+ (80)

   Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την άδεια διαμονής, τη θεώρηση ή άλλα έγγραφα που 
έχουν εκδοθεί από άλλη χώρα της ΕΕ+, συμπεριλαμβανομένων της χώρας έκδοσης, του είδους 
του εγγράφου, της πιθανής ημερομηνίας έκδοσης και λήξης ισχύος (κατά περίπτωση)

  Ένδειξη αίτησης διεθνούς προστασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ+ (81)

   Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την αίτηση, όπως η χώρα στην οποία υποβλήθηκε η 
αίτηση και το αποτέλεσμα (κατά περίπτωση)

  Ο αιτών παραπέμπεται (θα παραπεμφθεί) στη Μονάδα του Δουβλίνου (λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 
ενδείξεις διαμονής των μελών της οικογένειας, διαμονής του αιτούντος και/ή αίτησης διεθνούς 
προστασίας σε άλλη χώρα ή χώρες ΕΕ+)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΥΛΟΥ

  Σύντομη περιγραφή των λόγων υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας (82)

Μεταγενέστερες αιτήσεις

Εάν ο αιτών υποβάλλει μεταγενέστερη αίτηση, θα πρέπει επίσης να συλλέγονται τα ακόλουθα 
δεδομένα.

  Νέα στοιχεία ή πορίσματα που δεν είχαν υποβληθεί προηγουμένως στην αρμόδια αρχή ασύλου 
(λεπτομερής περιγραφή) (83)

   Λόγοι για τη μη υποβολή των νέων στοιχείων ή πορισμάτων στην αρμόδια αρχή ασύλου 
νωρίτερα

   Πώς τα νέα στοιχεία ή πορίσματα σχετίζονται δυνητικά με αίτηση(-εις) ασύλου που 
υποβλήθηκε(-αν) σε προηγούμενη(-ες) αίτηση(-εις)

  Οποιοσδήποτε άλλος λόγος για την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας

(80) Βλ. άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού Δουβλίνο III.

(81) Βλ. άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού Δουβλίνο III.

(82) Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΟΔΑ.

(83) Βλ. άρθρο 40 παράγραφος 2 της ΟΔΑ.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση που δεν αναφέρονται παραπάνω, όπως 
πληροφορίες για επισήμανση προς την αρμόδια αρχή ασύλου, πρόσθετες παραπομπές ή ένδειξη 
αναγκών όσον αφορά τη διαδικασία ασύλου

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  Οι πληροφορίες που καταγράφηκαν στο έντυπο καταχώρισης διαβάζονται στον αιτούντα

  Ο αιτών επιβεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του εντύπου καταχώρισης αντικατοπτρίζει ορθά τη 
συνέντευξη καταχώρισης

  Παρέχονται πληροφορίες στον αιτούντα σχετικά με τα επόμενα βήματα της διαδικασίας 
ασύλου (84)

  Παρέχονται πληροφορίες στον αιτούντα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα προσκληθεί στην 
προσωπική συνέντευξη και σχετικά με την (εκτιμώμενη) ώρα / ημερομηνία της προσωπικής 
συνέντευξης (εάν οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες) (85)

Στοιχεία σχετικά με τα άτομα που είναι παρόντα κατά τη διάρκεια της κατάθεσης

  Υπεύθυνος καταχώρισης

  Διερμηνέας

  Νομικός ή άλλος σύμβουλος

 Εκπρόσωπος / επίτροπος

Υπογραφές
 Ο αιτών

 Ο υπεύθυνος καταχώρισης

 Ο διερμηνέας

 Ο εκπρόσωπος / επίτροπος / νομικός σύμβουλος (κατά περίπτωση)

(84) Βλ. άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΔΑ.

(85) Βλ. άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΔΑ.
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Παράρτημα 2:  Κατάλογος σημείων ελέγχου σχετικά με την 
ενημέρωση

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΔΑ, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες 
στον αιτούντα διεθνή προστασία τουλάχιστον για τα θέματα που απαριθμούνται παρακάτω. 
Αναλυτικότερη περιγραφή του είδους των πληροφοριών που παρέχονται στον αιτούντα για κάθε θέμα 
περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο III «Ενημέρωση».

Διαδικασία που ακολουθείται

 Σκοπός της καταχώρισης

 Πρακτικά βήματα που ακολουθήσατε κατά τη διαδικασία καταχώρισης

 Διαδικασία για τον προσδιορισμό της χώρας ΕΕ+ που είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης

 Απόρρητο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου

 Η καταχώριση πραγματοποιείται δωρεάν

 Πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο που πιστοποιεί το καθεστώς του προσώπου ως αιτούντος 
διεθνή προστασία

Εάν η καταχώριση και η κατάθεση πραγματοποιούνται χωριστά:

 Τρόπος και τόπος κατάθεσης της αίτησης

 Συνέπειες της μη κατάθεσης της αίτησης

Εάν ο αιτών είναι παιδί:

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης αυτοπροσώπως (εάν το παιδί έχει αυτή τη νομική ικανότητα 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο)

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης μέσω των γονέων του, άλλων μελών της οικογένειάς του, ενηλίκου 
που είναι υπεύθυνος γι’ αυτό ή εκπροσώπου

Εάν ο αιτών είναι εξαρτώμενος ενήλικας:

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης αυτοπροσώπως

 Συνέπειες μη κατάθεσης αίτησης αυτοπροσώπως

Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Δικαιώματα

 Δικαίωμα παραμονής στο κράτος μέλος έως ότου εξεταστεί η αίτηση

 Δικαίωμα σε υλικές συνθήκες υποδοχής που παρέχουν επαρκές βιοτικό επίπεδο

 Δικαίωμα πρόσβασης σε διερμηνέα

 Δικαίωμα νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου

  Δικαίωμα επικοινωνίας με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) και άλλους οργανισμούς που παρέχουν νομικές ή άλλες συμβουλές
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Εάν ο αιτών είναι ευάλωτος:

  Επαρκής στήριξη για να επωφεληθεί από τα δικαιώματά του και να συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις του κατά τη διαδικασία ασύλου

  Επαρκής στήριξη όσον αφορά τις ανάγκες που σχετίζονται με τις συνθήκες υποδοχής

Εάν ο αιτών τελεί υπό κράτηση:

  Λόγοι κράτησης

  Διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει για την προσβολή της διαταγής κράτησης

  Δυνατότητα αίτησης δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης

Υποχρεώσεις

 Συνεργασία με τις αρχές

 Εμφάνιση ενώπιον των αρχών αυτοπροσώπως

  Παράδοση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του αιτούντος και τα οποία σχετίζονται με τη 
διαδικασία εξέτασης

 Τήρηση των προθεσμιών για την υποβολή των υποστηρικτικών στοιχείων

 Κοινοποίηση της διεύθυνσης επικοινωνίας και τυχόν αλλαγών στη διεύθυνση στις αρχές

 Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων

Πιθανές συνέπειες μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ή μη συνεργασίας με τις αρχές

 Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να διακοπεί

 Ενδέχεται να επηρεαστεί η αξιολόγηση σχετικών στοιχείων της αίτησης ασύλου

 Η διαδικασία ασύλου μπορεί να επιταχυνθεί

 Ο αιτών ενδέχεται να κρατηθεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητας, της ιθαγένειας ή άλλων 
στοιχείων που σχετίζονται με την αίτηση

 Οι υλικές συνθήκες υποδοχής ενδέχεται να μειωθούν ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ανακληθούν

Προθεσμίες για τη διαδικασία εξέτασης

  Η εξέταση θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν εντός 6 μηνών (μπορεί να ισχύουν άλλα 
χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις εθνικές ρυθμίσεις)

 Η περίοδος εξέτασης μπορεί να παραταθεί για ειδικούς λόγους έως 21 μήνες
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Μέσα που έχει στη διάθεσή του ο αιτών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής των 
στοιχείων που τεκμηριώνουν την αίτηση

  Δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών και άλλων αποδεικτικών στοιχείων προς υποστήριξη της 
αίτησης

 Μέσα για την υποβολή αποδεικτικών εγγράφων

 Χρόνος κατά τον οποίο μπορεί να προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα

Συνέπειες ρητής ή σιωπηρής ανάκλησης της αίτησης

Ρητή ανάκληση

 Η διαδικασία εξέτασης τερματίζεται

 Τερματίζεται η πρόσβαση του αιτούντος διεθνή προστασία σε δικαιώματα

Σιωπηρή ανάκληση

 Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να διακοπεί ή η αίτηση να απορριφθεί

  Η διαδικασία εξέτασης μπορεί να κινηθεί εκ νέου εντός ορισμένης προθεσμίας, ανάλογα με την 
εθνική πρακτική
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Νομικά κείμενα αναφοράς
Το παρόν τμήμα περιέχει όλες τις λεπτομέρειες των παραπομπών στη νομοθεσία.

Η παρούσα επισκόπηση νομικών κειμένων αναφοράς δεν αποτελεί εξαντλητικό κατάλογο 
παραπομπών. Σκοπός της είναι η παροχή πρακτικών οδηγιών προς τον χειριστή υποθέσεων μέσω 
παραπομπών σε μερικές από τις πιο συναφείς διατάξεις.

Νομική παραπομπή Θέμα Σχετικό/-ά 
άρθρο/-α

Οδηγία για τις διαδικασίες 
ασύλου
(Οδηγία 2013/32/ΕΕ)

Πρόσβαση στη διαδικασία
Υποβολή αιτήσεων εξ ονόματος 
εξαρτώμενων προσώπων ή ανηλίκων
Εγγυήσεις για τους αιτούντες
Υποχρεώσεις των αιτούντων
Αιτούντες που χρήζουν ειδικών 
διαδικαστικών εγγυήσεων
Εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους 
ανήλικους
Συλλογή πληροφοριών σχετικά με 
ατομικές περιπτώσεις
Απόρρητο

Άρθρο 6
Άρθρο 7 

Άρθρο 12
Άρθρο 13
Άρθρο 24 

Άρθρο 25 

Άρθρο 30 

Άρθρο 48

Οδηγία περί αναγνώρισης
(Οδηγία 2011/95/ΕΕ)

Αξιολόγηση γεγονότων και περιστάσεων Άρθρο 4

Οδηγία για τις συνθήκες 
υποδοχής
(Οδηγία 2013/33/ΕΕ)

Ενημέρωση
Επίσημα έγγραφα
Αξιολόγηση των ειδικών αναγκών 
υποδοχής των ευάλωτων προσώπων
Ασυνόδευτοι ανήλικοι

Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 22 

Άρθρο 24

Κανονισμός Δουβλίνο III
[Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 604/2013]

Δικαίωμα ενημέρωσης
Κίνηση της διαδικασίας
Διαβίβαση πληροφοριών

Άρθρο 4
Άρθρο 20
Άρθρο 34

Κανονισμός Eurodac
[Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 603/2013]

Αντιπαραβολή και διαβίβαση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων
Καταχώριση δεδομένων
Δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα

Άρθρο 9
Άρθρο 11
Άρθρο 29
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Κανονισμός για τις στατιστικές 
μετανάστευσης
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 
και τροποποιητικός κανονισμός 
(ΕΕ) 2020/851]

Στατιστικές σχετικά με τη διεθνή 
προστασία

Άρθρο 4

Σύστημα πληροφοριών για τις 
θεωρήσεις
[Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008]

Αναζήτηση δεδομένων στο VIS για τον 
προσδιορισμό της χώρας ΕΕ+ που είναι 
υπεύθυνη για την εξέταση αίτησης
Αναζήτηση δεδομένων στο VIS για την 
εξέταση αίτησης (άρθρο 22)

Άρθρο 21
Άρθρο 22





ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 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

ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 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/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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