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Κατάλογος συντομογραφιών
ΚΕΣΑ Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου

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

ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

EASO Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 

ΕΔΔΑ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

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

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

Κράτη μέλη Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδεδεμένα κράτη που εφαρμόζουν τον κανονισμό 
Δουβλίνο III

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

UNHCR Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

VIS Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, όπως θεσπίστηκε με την απόφαση 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 512/2004, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του 
Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και ορίζεται στον κανονισμό 
(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
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Εισαγωγή

Ιστορικό
Από την 1η Σεπτεμβρίου 1997 τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μια διαδικασία που είναι γνωστή ως «διαδικασία 
του Δουβλίνου» για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 
διεθνούς προστασίας. Η εν λόγω διαδικασία έχει αναθεωρηθεί δύο φορές, με επιστέγασμα τον ισχύοντα επί 
του παρόντος κανονισμό Δουβλίνο III(1). Με την πάροδο των ετών η διαδικασία του Δουβλίνου αντιμετώπισε 
πολλές προκλήσεις, οι οποίες οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.

Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι 
«ο μηχανισμός για την κατανομή των ευθυνών όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ασύλου (το 
“σύστημα του Δουβλίνου”) δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε»(2). Στην ανακοίνωση προσδιορίζονται οι 
βασικοί τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την 
πλήρη εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση δίνεται έμφαση στην 
ανάγκη να αυξήσουν τα κράτη μέλη τον αριθμό των μεταφορών και να εφαρμόζουν με συνέπεια τις 
ρήτρες για τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης.

Τα τελευταία έτη έχουν δημοσιευτεί διάφορες εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του 
κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Οι εν λόγω μελέτες παρέχουν μια επισκόπηση των πρακτικών και αναδεικνύουν 
τις τρέχουσες προκλήσεις στο πλαίσιο του συστήματος. Η έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της 
εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ με τίτλο Evaluation of the Implementation of the Dublin III 
Regulation(3) εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει εμπεριστατωμένη ανάλυση της 
πρακτικής εφαρμογής του κανονισμού του Δουβλίνου. Στη μελέτη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες με τίτλο Left in Limbo: UNHCR study on the implementation of the Dublin III 
Regulation(4) (Κατάσταση αβεβαιότητας: μελέτη της UNHCR σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙΙ) εξετάζεται ο τρόπος εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και αξιολογείται ο βαθμός 
στον οποίο εφαρμόζονται οι διαδικασίες, οι διασφαλίσεις και οι εγγυήσεις στο πλαίσιο του κανονισμού. 
Στη μελέτη αναλύεται επίσης ο στόχος του ταχέος προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται 
στον κανονισμό. Σε μία από τις τελευταίες τακτικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους 
Πρόσφυγες και τους Εξόριστους με τίτλο Implementation of the Dublin III Regulation(5) (Εφαρμογή του 
κανονισμού του Δουβλίνου) παρέχεται μια εικόνα των στοιχείων του 2018.

Για ποιον λόγο καταρτίστηκαν οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές;
Το σύστημα του Δουβλίνου καθιερώνει μια σαφή και εδραιωμένη διαδικαστική πρακτική. Ωστόσο, λόγω των 
διαφορών που υπάρχουν σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας και οργανωτικής συγκρότησης, κατά την εφαρμογή 
του κανονισμού χρησιμοποιούνται ποικίλες εθνικές πρακτικές. Η εφαρμογή της διαδικασίας του Δουβλίνου 
παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών, κατάσταση που εγείρει μια σειρά προκλήσεων. Σε 
αυτό ακριβώς το πλαίσιο καταρτίστηκαν και οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

Ως εκ τούτου, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τα κράτη μέλη κατά 
την επιχειρησιακή εφαρμογή των υφιστάμενων νομικών διατάξεων ώστε να επιτευχθεί η εναρμονισμένη 
εφαρμογή τους. Δεν αποσκοπούν στο να παράσχουν επισκόπηση της εφαρμογής του συστήματος του 
Δουβλίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνδεδεμένες χώρες (ΕΕ+).

(1) 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).

(2) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, Βρυξέλλες, COM(2015) 240 final, 13 Μαΐου 2015, κεφάλαιο III.3., σ. 17.

(3) Επιτροπή, Final report on the Evaluation of the Implementation of the Dublin III Regulation, 18 Μαρτίου 2016.

(4) UNHCR, Left in Limbo: UNHCR study on the implementation of the Dublin III Regulation, Αύγουστος 2017.

(5) ECRE, The implementation of the Dublin III Regulation in 2018, Βάση Δεδομένων Ασύλου, Μάρτιος 2019.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/evaluation_of_the_implementation_of_the_dublin_iii_regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/evaluation_of_the_implementation_of_the_dublin_iii_regulation_en.pdf
https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html
https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html
https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_2018update_dublin.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&from=EL
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/evaluation_of_the_implementation_of_the_dublin_iii_regulation_en.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59d5dcb64&skip=0&query=limbo
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_2018update_dublin.pdf
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Με ποιον τρόπο καταρτίστηκαν οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές;
Τον Σεπτέμβριο του 2016 η EASO εξέδωσε τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές για τις συνθήκες υποδοχής: 
πρότυπα διαδικασιών και δείκτες. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αξιοποιούν περαιτέρω τη 
μεθοδολογία που καθιερώθηκε το 2016. Η διαδικασία κατάρτισής τους ακολουθεί την καθιερωμένη 
μεθοδολογία ανάλυσης ποιότητας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO). Οι παρούσες 
κατευθυντήριες γραμμές καταρτίστηκαν από ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες από τη 
Γερμανία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Ρουμανία και τη Σουηδία. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σχετική 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους. Πριν από την τελική έκδοσή τους, οι 
κατευθυντήριες γραμμές αποτέλεσαν αντικείμενο διαβούλευσης με το δίκτυο μονάδων του Δουβλίνου της 
EASO και εγκρίθηκαν επισήμως από το διοικητικό συμβούλιο της EASO.

Ποιος είναι ο σκοπός των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών;

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς:

• σε επίπεδο πολιτικής, αποτελούν ένα εργαλείο για την ενίσχυση ή την περαιτέρω βελτίωση της 
εθνικής διαδικασίας όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ·

• σε επιχειρησιακό επίπεδο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διαχειριστές εντός των οικείων 
αρχών για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των βασικών διατάξεων του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ 
και την υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των διαδικασιών και της κατάρτισης του 
προσωπικού·

• οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως έγγραφο αναφοράς για την 
ανάπτυξη πλαισίων παρακολούθησης και για την αυτοαξιολόγηση των εθνικών διαδικασιών ως 
προς την ποιότητα των συστημάτων διαδικασίας ασύλου.

Γενικός στόχος του παρόντος εγγράφου είναι η παροχή στήριξης στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των 
βασικών διατάξεων του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ ώστε να επιτευχθεί η εξορθολογισμένη εφαρμογή του και, 
κατ’ επέκταση, η ενίσχυση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ).

Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με την επιχειρησιακή εφαρμογή των νομικών 
διατάξεων του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Ως εκ τούτου, το παρόν έγγραφο αποτελεί ένα εργαλείο για την 
παροχή στήριξης στις αρχές των κρατών μελών κατά την τεχνική λειτουργία των μονάδων του Δουβλίνου. Οι 
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές χρησιμεύουν επίσης ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης�

Τι είναι το πρότυπο διαδικασιών;

Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνονται ευρέως αναγνωρισμένα πρότυπα διαδικασιών και 
δείκτες για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Στόχος των προτύπων 
και των δεικτών είναι να συνδράμουν στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και δεν συνιστούν νομικώς 
δεσμευτικές υποχρεώσεις.

Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εξετάζονται τα πρότυπα διαδικασιών τα οποία στηρίζουν την 
εφαρμογή νομικών προτύπων ή διατάξεων. Τα πρότυπα διαδικασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν 
έγγραφο βασίζονται επίσης σε υφιστάμενες πρακτικές που απαντούν στο εσωτερικό της ΕΕ. Τα πρότυπα 
διαδικασιών τηρούν τις νομικές διατάξεις των διαφόρων ισχυόντων κανονισμών ώστε να γίνεται σαφής 
διάκριση μεταξύ των προτύπων διαδικασιών και των νομικών προτύπων. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι 
διατάξεις του ίδιου του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, οι εν λόγω διατάξεις έχουν 
συμπεριληφθεί ως πρότυπα σε συγκεκριμένα σημεία του παρόντος εγγράφου. Οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές αποσκοπούν στη διατύπωση ευρέως αναγνωρισμένων προτύπων και δεικτών που μπορούν να 
επιτευχθούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην κατάρτιση παραδειγμάτων ορθής πρακτικής.

Τα κράτη μέλη δύνανται να υιοθετούν ή να διατηρούν σε ισχύ ευνοϊκότερες κατευθυντήριες γραμμές όσον 
αφορά τη διαδικασία του Δουβλίνου από αυτές που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο. Το παρόν έγγραφο 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-ReceptionConditions-EL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-ReceptionConditions-EL.pdf
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δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να εκληφθεί ως πρόσκληση υποβάθμισης των υφιστάμενων προτύπων. 
Αντίθετα, είναι μια προτροπή να τηρούνται, κατ’ ελάχιστον, οι απαιτήσεις που παρατίθενται σε αυτό.

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω κατευθυντήριων 
γραμμών;

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις 32 χώρες 
της ΕΕ+ (κράτη μέλη) που εφαρμόζουν το σύστημα του Δουβλίνου.

Προσωπικό πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου καλύπτει τους αιτούντες 
διεθνή προστασία. Ο αναγνώστης πρέπει να έχει υπόψη ότι ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ εφαρμόζεται επίσης 
στα άτομα τα οποία δεν υπέβαλαν νέα αίτηση στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται, αλλά είχαν υποβάλει 
προηγουμένως αίτηση ασύλου σε άλλο κράτος μέλος («μη αιτούντες»).

Πτυχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου

Το θεματικό πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών περιλαμβάνει ορισμένες βασικές διατάξεις 
του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Οι κατευθυντήριες γραμμές καταρτίστηκαν τηρουμένης επακριβώς της ροής 
εργασιών μιας υπόθεσης που εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου. Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών 
είναι να καλύψουν όλα τα στάδια της διαδικασίας του Δουβλίνου, από την αναγνώριση μιας υπόθεσης που 
εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου έως τη στιγμή της μεταφοράς.

Ειδικότερα, το έγγραφο επικεντρώνεται στις βασικές γενικές αρχές και διαδικαστικές εγγυήσεις που πρέπει 
να τηρούνται κατά τη διαδικασία του Δουβλίνου. Η διάρθρωση των διατάξεων ακολουθεί τη ροή εργασιών, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους, στα εξαρτώμενα πρόσωπα και στους μη αιτούντες.

Όπου απαιτήθηκε, σε ορισμένα πρότυπα διαδικασιών συμπεριλήφθηκαν ειδικά μέτρα για τους ασυνόδευτους 
ανηλίκους. Ωστόσο, το παρόν έγγραφο δεν παρέχει ολοκληρωμένο σύνολο προτύπων διαδικασιών για την 
προστασία του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου αυτής καθαυτή. 
Επισκόπηση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στις διαδικασίες ασύλου παρέχεται στον πρακτικό 
οδηγό της EASO σχετικά με το συμφέρον του παιδιού στις διαδικασίες ασύλου με τίτλο Πρακτικός οδηγός 
της EASO σχετικά με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού στις διαδικασίες ασύλου�

Η πρόσβαση στη διαδικασία προσφυγών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής (ενημέρωση, παροχή συμβουλών, 
προσβασιμότητα) του παρόντος εγγράφου, αλλά δεν καλύπτεται η οργάνωση της διαδικασίας προσφυγών 
αυτής καθαυτή.

Σε κάθε ενότητα των κατευθυντήριων γραμμών έχουν ενσωματωθεί δείκτες με τους οποίους μετράται 
η επάρκεια των υφιστάμενων ρυθμίσεων για την κάλυψη ειδικών παραμέτρων. Από την άλλη πλευρά, στις 
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν εξετάζονται ενδελεχώς οι ανάγκες των αιτούντων με ειδικές ανάγκες. 
Λόγω της εξειδικευμένης φύσης του θέματος, οι ιατρικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται στις παρούσες 
κατευθυντήριες γραμμές. Για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, 
συνιστάται να ανατρέξετε στο Εργαλείο της EASO για την αναγνώριση των ατόμων με ειδικές ανάγκες�

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εκληφθούν ως ένα περαιτέρω βήμα και μία ακόμη 
προσπάθεια για τη διευκόλυνση της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Δεν 
καλύπτουν όλες τις παραμέτρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Στο έγγραφο με τίτλο 
EASO Practical Guide on the implementation of the Dublin III Regulation: interview and evidence assessment 
(Πρακτικός οδηγός της EASO για την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ: συνέντευξη και αξιολόγηση 
των αποδεικτικών στοιχείων) παρέχεται μια επισκόπηση της διαδικασίας του Δουβλίνου και της πρακτικής 
εφαρμογής της όσον αφορά τη συνέντευξη, την παροχή πληροφοριών και την αξιολόγηση των διαθέσιμων 
αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_EL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_EL.pdf
https://ipsn.easo.europa.eu/el
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-guide-on-the-implementation-of-the-Dublin-III-Regulation-personal-interview-evidence-assessment.pdf
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Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν επικεντρώνονται στις διαδικασίες υποβολής, καταχώρισης και 
κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας. Οι διαδικασίες αυτές επεξηγούνται στις EASO Guidance on asylum 
procedure: operational standards and indicators�

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν καταρτιστεί για συνθήκες ομαλής λειτουργίας της διαδικασίας 
του Δουβλίνου. Συνθήκες που συνιστούν κρίση, στις οποίες η εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ μπορεί 
να υπονομευθεί λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ιδιαίτερης πίεσης στο σύστημα ασύλου ενός κράτους μέλους 
και/ή λόγω προβλημάτων στη λειτουργία του συστήματος ασύλου ενός κράτους μέλους —όπως περιγράφεται 
στο άρθρο 33 του κανονισμού του Δουβλίνου— δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων 
γραμμών.

Ποιος πρέπει να χρησιμοποιεί τις παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές;

Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν σχεδιαστεί πρωτίστως για

• φορείς χάραξης πολιτικής ή υπευθύνους λήψης αποφάσεων σε επίπεδο πολιτικής των οποίων οι 
αποφάσεις μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην εθνική διαδικασία

• διαχειριστές της αρμόδιας αρχής (ασύλου) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της διαδικασίας 
εντός της αρχής

• μέλη του προσωπικού επιφορτισμένα με καθήκοντα διασφάλισης της ποιότητας εντός της οικείας 
αρχής

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο να παράσχουν υποστήριξη σε φορείς χάραξης πολιτικής 
και αρμόδιες αρχές για να χρησιμοποιούν τις κατευθυντήριες γραμμές ως πλαίσιο παρακολούθησης της 
διασφάλισης της ποιότητας, να λαμβάνουν τις αναγκαίες αποφάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας και να 
διασφαλίζουν την τήρηση των προτύπων, καθώς και να αξιολογούν τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης στο 
πλαίσιο της μονάδας του Δουβλίνου.

Οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι εργαζόμενοι σε υποθέσεις ασύλου δύνανται να επιλέξουν να παράσχουν 
στους εργαζόμενους σε υποθέσεις ασύλου των εθνικών αρχών το παρόν έγγραφο ώστε να αποκτήσουν μια 
γενική εικόνα της συνολικής οργάνωσης της διαδικασίας του Δουβλίνου.

Διάρθρωση και μορφή των κατευθυντήριων γραμμών
Το έγγραφο ξεκινά με μια εισαγωγή στην οποία επεξηγείται η διαδικασία κατάρτισης των κατευθυντήριων 
γραμμών και παρέχεται συνολική θεώρηση επισκόπηση του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής τους. Έπεται 
μια σύντομη ενότητα με τίτλο «Πώς να διαβάσετε τις κατευθυντήριες γραμμές», στην οποία αποσαφηνίζονται 
οι έννοιες που χρησιμοποιούνται και παρέχονται παραδείγματα που περιγράφουν τη χρήση των 
κατευθυντήριων γραμμών. Ακολουθούν δώδεκα ενότητες που εστιάζουν στα ακόλουθα θέματα:

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance_on_asylum_procedure_operational_standards_and_indicators_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance_on_asylum_procedure_operational_standards_and_indicators_EN.pdf
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Κανονισμός Δουβλίνο III

αναγνώριση υπόθεσης 
που ενδεχομένως 

εμπίπτει στη διαδικασία 
του Δουβλίνου

μη αιτούντες κοινοποίηση της 
απόφασης μεταφοράς

αίτημα πληροφοριών
εξαρτώμενα πρόσωπα 
και ρήτρες διακριτικής 

ευχέρειας
κράτηση

αξιολόγηση της ευθύνης ασυνόδευτοι ανήλικοι μεταφορά

αποστολή του 
αιτήματος εκ 

νέου ανάληψης / 
αναδοχής

απάντηση στο αίτημα 
εκ νέου ανάληψης / 

αναδοχής

Γενικές αρχές
Διαδικαστικές εγγυήσεις

Διάγραμμα 1. Παρουσίαση των βασικών πτυχών που καλύπτονται από τις κατευθυντήριες γραμμές.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένα κοινά πρότυπα. Κάθε πρότυπο συνοδεύεται από τους αντίστοιχους 
δείκτες, οι οποίοι διευκολύνουν την εκτίμηση του βαθμού στον οποίον πληρούνται οι απαιτήσεις του 
προτύπου. Όπου κρίνεται αναγκαίο, στις «Πρόσθετες παρατηρήσεις» παρατίθενται περαιτέρω διευκρινίσεις 
για τον εκάστοτε δείκτη.

Επιπλέον, στο παράρτημα περιλαμβάνεται συνοπτικός πίνακας όλων των προτύπων και των δεικτών που 
περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Ωστόσο, ο πίνακας αυτός θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με το 
κυρίως έγγραφο, στο οποίο παρέχονται πρόσθετες διευκρινίσεις (εισαγωγικές παρατηρήσεις, πρόσθετες 
παρατηρήσεις, ορθές πρακτικές) για την ευχερέστερη ερμηνεία των κατευθυντήριων γραμμών.

Νομικό πλαίσιο
Το βασικό νομικό πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου καθορίζεται στις ακόλουθες νομικές πράξεις:

Κανονισμός Δουβλίνο III

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

Εκτελεστικός κανονισμός του Δουβλίνου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα μέτρα εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1560&from=EL
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προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται 
σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 118/2014 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2014(6)

Κανονισμός Eurodac II

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

Πώς να διαβάσετε τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές
Παράδειγμα Επεξήγηση

ΠΡΟΤΥΠΟ Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
την κοινοποίηση της απόφασης εντός 
εύλογου χρόνου�

Πρότυπο διαδικασιών είναι μια ευρέως 
αναγνωρισμένη πρακτική για την καθιέρωση δίκαιης 
και αποτελεσματικής διαδικασίας ασύλου η οποία 
εφαρμόζει τις διατάξεις του ΚΕΣΑ. Το πρότυπο 
διαδικασιών δεν αποτυπώνει απλώς ό,τι έχει ήδη 
εφαρμοστεί στην πράξη, αλλά θέτει έναν στόχο προς 
επίτευξη. Τα πρότυπα διαδικασιών περιλαμβάνουν 
τρεις διαστάσεις: τη διάσταση του ενδιαφερόμενου 
προσώπου (δικαιοσύνη), του αρμόδιου (δια)χειριστή 
(αποτελεσματικότητα) και του νομοθέτη (νομιμότητα).

Δείκτης Οι αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν 
σύστημα διαχείρισης υποθέσεων 
ή ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης 
για τον υπολογισμό των προθεσμιών και 
την επισήμανση της επερχόμενης λήξης 
προθεσμιών προκειμένου να διασφαλίζεται 
η κοινοποίηση της μεταφοράς εντός της 
προθεσμίας.

Ο δείκτης αποτελεί μέσο μέτρησης 
ή παρακολούθησης της επίτευξης του προτύπου.
Οι δείκτες που παρατίθενται κάτω από κάθε πρότυπο 
πρέπει να νοούνται ως σωρευτικοί, χωρίς μεταξύ τους 
ιεράρχηση. 

Εναλλακτικοί 
δείκτες

Δείκτης 1.α: Εάν το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο δεν έχει νομικό σύμβουλο, η αρχή 
του κράτους μέλους του κοινοποιεί την 
απόφαση σε γλώσσα που ο αιτών κατανοεί 
ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί.
Ή
Δείκτης 1.β: Εάν το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο έχει νομικό ή άλλο σύμβουλο, 
η αρχή του κράτους μέλους μπορεί να 
επιλέξει να κοινοποιήσει την απόφαση 
στον νομικό ή άλλο σύμβουλο που τον 
εκπροσωπεί σύμφωνα με την εθνική 
πρακτική.

Οι εναλλακτικοί δείκτες χρησιμοποιούνται σε 
περιπτώσεις στις οποίες η συμμόρφωση προς το 
πρότυπο μπορεί να μετρηθεί με διάφορους τρόπους.

(6) Το ενοποιημένο κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ�

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1560-20140209&qid=1559295056242&from=EL
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Πρόσθετες 
παρατηρήσεις

Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται 
για τις προθεσμίες προσκόμισης των σχετικών 
εγγράφων/των εγγράφων που κρίνονται 
σημαντικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία.

Οι πρόσθετες παρατηρήσεις που παρατίθενται 
στα πράσινα πλαίσια αναδεικνύουν 
συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν προσοχής, 
ειδικές περιστάσεις ή εξαιρέσεις κατά την 
εφαρμογή των προτύπων και των δεικτών. Με 
δεδομένες τις διαφορές στα εθνικά πλαίσια, 
η «πρόσθετη παρατήρηση» μπορεί να μην 
εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ορθή πρακτική Ορθή πρακτική όσον αφορά την επικοινωνία με 
τη μονάδα του Δουβλίνου
Για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία του 
Δουβλίνου, η αρμόδια αρχή η οποία είναι 
υπεύθυνη για τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην 
εν λόγω διαδικασία διαθέτει έναν τηλεφωνικό 
αριθμό υποστήριξης τον οποίο μπορούν να 
καλούν το προσωπικό της αρχής ασύλου, 
η αστυνομία ή άλλες σχετικές αρχές.

Οι ορθές πρακτικές που παρατίθενται στα 
γαλάζια πλαίσια παρουσιάζουν πρακτικές 
οι οποίες δεν είναι απαραιτήτως ευρέως 
αναγνωρισμένες ως πρότυπα, αλλά τις οποίες 
ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τα 
κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των προτύπων 
διαδικασιών και των δεικτών στα εθνικά τους 
συστήματα. Ο όρος «ορθή πρακτική» δεν 
συνιστά απόρροια επίσημης αξιολόγησης, αλλά 
βασίζεται στην τρέχουσα πρακτική ορισμένων 
κρατών μελών.

Εργαλεία EASO Πρακτικός οδηγός της EASO για την πρόσβαση 
στη διαδικασία ασύλου
Ο εν λόγω οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με τις βασικές υποχρεώσεις των δημόσιων 
λειτουργών που στελεχώνουν τα σημεία πρώτης 
επαφής, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα 
των ατόμων που ενδέχεται να χρήζουν διεθνούς 
προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
πρώτης επαφής. Ο εν λόγω πρακτικός οδηγός 
επεξηγεί στους δημόσιους λειτουργούς πρώτης 
επαφής τον τρόπο συνεργασίας με τους 
διερμηνείς, καθώς και τον τρόπο εξασφάλισης 
του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται 
διερμηνείς.

Στα γκρίζα πλαίσια γίνεται αναφορά στα 
σχετικά υφιστάμενα εργαλεία της EASO, 
όπως οι θεματικές ενότητες κατάρτισης και οι 
πρακτικοί οδηγοί που μπορούν να βοηθήσουν 
τον αναγνώστη να αποκτήσει πρόσβαση σε 
πρόσθετες πληροφορίες, σε σχετικό υλικό προς 
ανάγνωση ή σε κατάρτιση. 

Ορολογία

«Αρμόδια αρχή» ή «αρχή του κράτους μέλους»

Η κύρια ευθύνη για την εφαρμογή αυτών των προτύπων βαρύνει τις αρχές των κρατών μελών και τα 
περισσότερα πρότυπα που περιλαμβάνονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εμπίπτουν ειδικότερα 
στην αρμοδιότητα των εθνικών μονάδων του Δουβλίνου ή των αρμόδιων αρχών που είναι επιφορτισμένες 
με την εφαρμογή της διαδικασίας του Δουβλίνου. Στην πράξη, ωστόσο, στη διαδικασία του Δουβλίνου 
συμμετέχουν επίσης συχνά, μεταξύ άλλων, οι αρχές μετανάστευσης και οι συνοριοφύλακες.

Ορισμένες από τις διατάξεις του παρόντος εγγράφου δεν παρουσιάζουν απαραιτήτως ενδιαφέρον για την 
αρχή που διεξάγει τη διαδικασία του Δουβλίνου, αλλά αφορούν τα καθήκοντα των δημοσίων λειτουργών 
πρώτης επαφής (όπως αστυνομία, συνοριακή αστυνομία, συνοριοφύλακες, αρμόδιοι υπάλληλοι καταγραφής 
κ.λπ.). Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, οι κατευθυντήριες γραμμές θα αναφέρονται στην «αρχή του κράτους 
μέλους» ή στην «αρμόδια αρχή», χωρίς να διευκρινίζεται περαιτέρω αν πρόκειται για την αστυνομία, την 
αρχή υποδοχής ή την αρμόδια για τη διαδικασία του Δουβλίνου αρχή. Ο αναγνώστης πρέπει να ερμηνεύσει τα 
πρότυπα διαδικασιών στο εθνικό πλαίσιο και να μεταφράσει αναλόγως τις διαδικαστικές πτυχές.

Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο

Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ εφαρμόζεται επίσης στα άτομα τα οποία δεν κατέθεσαν νέα αίτηση στο κράτος 
μέλος στο οποίο βρίσκονται, αλλά είχαν καταθέσει προηγουμένως αίτηση ασύλου σε άλλο κράτος μέλος 
(«μη αιτούντες»). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον χρησιμοποιείται ο όρος «ενδιαφερόμενο πρόσωπο» σε 
ολόκληρο το κείμενο.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-Practical-Guide-EL.pdf.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-Practical-Guide-EL.pdf.pdf


Κατευθυντήριες γραμμές της EASO για τη διαδικασία του Δουβλίνου: πρότυπα διαδικασιών και δείκτες 13

Γενικές αρχές
Κατά την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ είναι αναγκαία η τήρηση μιας σειράς γενικών αρχών�

Αυτές οι βασικές αρχές είναι οι εξής:

• Η αρχή του απορρήτου

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του Δουβλίνου οι χειριστές υποθέσεων πρέπει να διασφαλίζουν την 
τήρηση του απορρήτου. Κατά τη μεταξύ τους επικοινωνία, τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν 
πάντα το σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας DubliNet ώστε να διασφαλίζεται η κρυπτογραφημένη και 
ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως κατά την κοινοποίηση πληροφοριών που περιλαμβάνουν τα 
στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος.

• Αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμός μεταξύ κρατών μελών

Το σύστημα του Δουβλίνου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό μεταξύ των 
κρατών μελών. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 3, όλα τα κράτη μέλη σέβονται την αρχή της μη 
επαναπροώθησης και θεωρούνται ασφαλείς χώρες για τους υπηκόους τρίτων χωρών.
Η συνεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών απορρέει επίσης από την 
αιτιολογική σκέψη 22 του κανονισμού Δουβλίνο III, η οποία αναφέρεται στη δημιουργία «διαδικασίας 
έγκαιρης προειδοποίησης, ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων σχετικά με το άσυλο». Η EASO 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στο εν λόγω σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας και λαμβάνει 
μέτρα, μέσω του ειδικού δικτύου της, για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ 
των μονάδων του Δουβλίνου των κρατών μελών.

• Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους κατά τη διαδικασία του Δουβλίνου και παρέχουν κάθε 
πληροφορία που είναι σημαντική για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση στο σύστημα ασύλου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεργάζονται μεταξύ τους για τον προσδιορισμό, το ταχύτερο δυνατόν, του υπεύθυνου κράτους μέλους. 
Η συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν διερευνώνται οι δυνατότητες επανένωσης της οικογένειας 
σε υποθέσεις που αφορούν παιδιά για τον εντοπισμό μελών της οικογένειας.

• Πρωταρχικό μέλημα το συμφέρον του παιδιού

Η αιτιολογική σκέψη 13 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ παραπέμπει στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα δικαιώματα του παιδιού(7) και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8), 
ενώ το άρθρο 6 ορίζει ότι το συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα κατά την 
εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο III. Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ προβλέπει ειδικές διαδικαστικές 
εγγυήσεις για το παιδί και περιγράφει τους οικογενειακούς δεσμούς ως δεσμευτικά κριτήρια ευθύνης.

• Διερεύνηση δυνατοτήτων επανένωσης της οικογένειας

Κατά την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο III τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες 
για την επανένωση των μελών της οικογένειας, διατηρώντας την ενότητά της, και να διεκπεραιώνουν 
ταυτόχρονα τις αιτήσεις όλων των μελών της οικογένειας που βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών.

• Προτεραιότητα στις υποθέσεις που αφορούν παιδιά

Είναι σημαντικό να δίνεται προτεραιότητα στις υποθέσεις που αφορούν παιδιά και να λαμβάνονται τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτερη πρόσβασή τους στο σύστημα ασύλου. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να επιδεικνύουν ευελιξία στις υποθέσεις επανένωσης της οικογένειας και να επιδιώκουν 
την επανένωση του παιδιού με το μέλος της οικογένειάς τους, αδελφό/αδελφή ή συγγενή.

• Διασφάλιση ταχείας και δίκαιης πρόσβασης των αιτούντων άσυλο στο σύστημα ασύλου

Οι αυστηρές προθεσμίες και τα σαφή κριτήρια ευθύνης που καθορίζονται στον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ 
εξυπηρετούν τον σκοπό της διασφάλισης ταχείας και δίκαιης πρόσβασης των αιτούντων άσυλο στη 
διαδικασία ασύλου. Η μη τήρηση της προθεσμίας αποστολής ενός αιτήματος ή απάντησης σε ένα αίτημα 
εκ μέρους κράτους μέλους ενδέχεται να οδηγήσει στον προσδιορισμό του ως υπεύθυνου κράτους 

(7) Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, Ηνωμένα Έθνη, Συλλογή Συνθηκών, τ. 1577, 2 Σεπτεμβρίου 1990.

(8) Ευρωπαϊκή Ένωση, Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 26 Οκτωβρίου 2012, 2012/C 326/02.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf83a2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
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μέλους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντόμευση των 
διαδικασιών του Δουβλίνου ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου.

• Ατομική, αμερόληπτη και αντικειμενική αξιολόγηση κάθε υπόθεσης που εμπίπτει στη διαδικασία του 
Δουβλίνου

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να χειρίζονται τις υποθέσεις μηχανικά, χωρίς να έχει προηγηθεί κατάλληλη 
εξέταση των κριτηρίων. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάθε υπόθεση που εμπίπτει στη 
διαδικασία του Δουβλίνου θα πρέπει να εξετάζεται ατομικά, αμερόληπτα και αντικειμενικά.
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1. Διαδικαστικές εγγυήσεις για τα άτομα 
που εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου
Οι κανονισμοί και οι οδηγίες που αποτελούν από κοινού το ΚΕΣΑ παρέχουν τα μέσα και τις διατάξεις για τη 
διασφάλιση των ζωτικών συμφερόντων όσων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Διαδικαστικές εγγυήσεις 
παρέχονται στους ενδιαφερομένους από τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ αυτόν καθαυτόν. Τα πρότυπα που 
απορρέουν από τις εγγυήσεις αυτές περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

Απόρρητο
Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρο 39

ΠΡΟΤΥΠΟ 1: Η αρχή των κρατών μελών θα πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο 
των υποθέσεων που εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου.

Δείκτης 1.1: Το προσωπικό της αρμόδιας αρχής γνωρίζει τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς που 
αφορούν το απόρρητο της διαδικασίας του Δουβλίνου.

Δείκτης 1.2: Οι βάσεις δεδομένων και τα συστήματα αρχειοθέτησης των υποθέσεων σε κάθε κράτος μέλος 
είναι ασφαλή και τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού δικαίου.

Πρόσθετη παρατήρηση: Στις βάσεις δεδομένων του παρόντος δείκτη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το 
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ(9) και το Eurodac, το 
σύστημα DubliNet, καθώς και τα εθνικά συστήματα αρχειοθέτησης υποθέσεων.

Δείκτης 1.3: Η ανταλλαγή όλων των πληροφοριών που αφορούν μεμονωμένους αιτούντες και/ή μη 
αιτούντες μεταξύ των αρμόδιων αρχών πραγματοποιείται μόνο μέσω του DubliNet.

Δείκτης 1.4: Τα κράτη μέλη δεν κοινοποιούν πληροφορίες της υπόθεσης σε άτομα που δεν είναι 
εξουσιοδοτημένα να γνωρίζουν πληροφορίες αυτού του είδους.

Δείκτης 1.5: Οι συνεντεύξεις με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα διεξάγονται σε επαρκώς εξοπλισμένες 
χωριστές αίθουσες που διασφαλίζουν το απόρρητο των όσων λέγονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Παροχή πληροφοριών
Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 4 Παραρτήματα X - XIII

ΠΡΟΤΥΠΟ 2: Αμέσως μετά την κατάθεση αίτησης σε κράτος μέλος παρέχονται 
στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο όλες οι σχετικές διαδικαστικές πληροφορίες και, 
ειδικότερα, το σχετικό φυλλάδιο.

Δείκτης 2.1: Η αρχή του κράτους μέλους παρέχει τις πληροφορίες σε σαφή και απλή γλώσσα την οποία το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατανοεί τις πληροφορίες που του παρέχονται.

Πρόσθετη παρατήρηση: Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, οι ελάχιστες πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για 
την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο III και πληροφορίες για τους στόχους του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ 
και τις συνέπειες της υποβολής άλλης αίτησης σε διαφορετικό κράτος μέλος. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
ενημερώνεται επίσης σχετικά με τα κριτήρια για τον καθορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους, την 

(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη 
λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς.
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προσωπική συνέντευξη και τη δυνατότητα υποβολής πληροφοριών σχετικά με την παρουσία μελών της 
οικογένειας, τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης μεταφοράς, το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα για αυτόν και το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα 
που τον αφορούν.

Δείκτης 2.2: Η ενημέρωση παρέχεται λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών και των προσωπικών 
περιστάσεων του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Δείκτης 2.3: Η αρχή του κράτους μέλους παρέχει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο τις πληροφορίες για τον 
κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ στο σχετικό φυλλάδιο.

Πρόσθετη παρατήρηση

Το φυλλάδιο Α εξυπηρετεί τον σκοπό της παροχής πληροφοριών στους αιτούντες διεθνή προστασία όσον 
αφορά το σύστημα του Δουβλίνου, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας του Δουβλίνου, τη λήψη δακτυλικών 
αποτυπωμάτων και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας που συμπληρώνονται από την εθνική αρχή.

Το φυλλάδιο Β παρέχει πληροφορίες για τα άτομα που έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία του Δουβλίνου. 
Επεξηγεί τη σημασία της παροχής πληροφοριών για μέλη της οικογένειας που ζουν σε άλλο κράτος μέλος 
ή θέματα εξάρτησης, καθώς και για ζητήματα υγείας. Εξετάζονται επίσης οι διάφορες προθεσμίες που 
αφορούν τη διαδικασία εκ νέου ανάληψης ή αναδοχής. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για τη 
διαδικασία προσφυγών και τις σχετικές εθνικές προθεσμίες άσκησης προσφυγής.

Φυλλάδιο για ασυνόδευτους ανηλίκους πρέπει να δίνεται στα παιδιά που υποβάλλουν αίτησης διεθνούς 
προστασίας. Το φυλλάδιο επεξηγεί με τρόπο φιλικό προς το παιδί τι είδους πληροφορίες χρειάζονται οι 
εθνικές αρχές για τη διερεύνηση δυνατοτήτων επανένωσης της οικογένειας. Στο φυλλάδιο περιγράφεται 
το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού, ενώ αναλύεται επίσης η διαδικασία του Δουβλίνου. Επιπλέον, στο 
έγγραφο διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, καθώς και οι δυνατότητες άσκησης προσφυγής.

Σε περίπτωση παράνομης διέλευσης εξωτερικών συνόρων, πρέπει να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο 
το φυλλάδιο με τίτλο «Πληροφορίες για υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες που συνελήφθησαν λόγω 
παράνομης διέλευσης εξωτερικών συνόρων». Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
υποχρεώσεις που συνδέονται με τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και το σύστημα Eurodac.

Εάν διαπιστωθεί ότι ένα άτομο διαμένει παράνομα σε κράτος μέλος, πρέπει να του παρέχεται το 
φυλλάδιο με τίτλο «Πληροφορίες για υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες που διαμένουν παράνομα 
στο έδαφος κράτους μέλους». Στο φυλλάδιο διευκρινίζεται ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα του ατόμου 
ενδέχεται να διαβιβαστούν στο Eurodac για σκοπούς αναζήτησης και, σε περίπτωση προηγούμενης αίτησης 
ασύλου, θα εφαρμόζεται η διαδικασία του Δουβλίνου. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει επίσης να παρέχεται 
στον ενδιαφερόμενο το φυλλάδιο Β.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2c778b67-19a5-4f07-9ab0-c413d6efe293/language-ur/format-PDF/source-134090917
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6c5ceacd-9854-4be9-b676-6660b4433fad/language-en/format-PDF/source-137675575
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dc8dcf77-c2f7-452e-af7d-640bfb654328/language-en/format-PDF/source-137675950
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7d91125-1425-4ce8-9460-baf879e940b1/language-en/format-PDF/source-137675721
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94f4ac3c-7da4-401c-b82e-35ec050abf40/language-en/format-PDF/source-137675770
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Γλώσσα
Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρο 5 παράγραφος 4

ΠΡΟΤΥΠΟ 3: Η προσωπική συνέντευξη στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου 
πραγματοποιείται σε γλώσσα την οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατανοεί ή ευλόγως 
θεωρείται ότι κατανοεί.

Δείκτης 3.1: Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση σε διερμηνείς που διαθέτουν τα κατάλληλα 
προσόντα για όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Δείκτης 3.2: Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ερωτάται αν κατανοεί τον διερμηνέα κατά τη διάρκεια της 
προσωπικής συνέντευξης. Εάν η απάντηση είναι αρνητική παρά τις προπαρασκευαστικές προσπάθειες, 
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τη χρήση διερμηνέων

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν πιστοποιημένους διερμηνείς βάσει της εθνικής νομοθεσίας οι οποίοι 
καταρτίζονται και εκπαιδεύονται τακτικά ώστε να είναι σε θέση να εργάζονται με αιτούντες διεθνή προστασία.

Συμπληρωματικά εργαλεία της EASO για σχετικές διαδικαστικές εγγυήσεις στο στάδιο αυτό:

Θεματική ενότητα κατάρτισης της EASO για διερμηνείς
Η EASO παρέχει σε ετήσια βάση διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο είναι διάρκειας 20 έως 
25 ωρών και απευθύνεται σε διερμηνείς που συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές ασύλου. Στόχος της 
θεματικής ενότητας είναι η παροχή υποστήριξης στους διερμηνείς κατά την εκτέλεση των εργασιών τους, 
κυρίως με τη διευκόλυνση της διαδικασίας επικοινωνίας μεταξύ των αιτούντων διεθνή προστασία και των 
εθνικών αρχών και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου.

Πρακτικός οδηγός της EASO για την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου
Ο εν λόγω οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές υποχρεώσεις των δημόσιων λειτουργών 
που στελεχώνουν τα σημεία πρώτης επαφής, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων που 
ενδέχεται να χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας πρώτης επαφής. Ο εν λόγω 
πρακτικός οδηγός επεξηγεί στους δημόσιους λειτουργούς πρώτης επαφής τον τρόπο συνεργασίας με τους 
διερμηνείς, καθώς και τον τρόπο εξασφάλισης του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος σε περιπτώσεις 
στις οποίες χρησιμοποιούνται διερμηνείς.

Πρακτικός οδηγός της EASO για τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ: Συνέντευξη και αξιολόγηση των αποδεικτικών 
στοιχείων
Ένα σημαντικό μέρος του οδηγού αυτού επικεντρώνεται στη συνέντευξη με τον αιτούντα. Ο οδηγός 
επεξηγεί τις τεχνικές επικοινωνίας και τη χρήση διερμηνέων, καθώς και τον σκοπό της συνέντευξης στο 
πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου. Το έγγραφο με τίτλο «Τομείς προς διερεύνηση κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης» που επισυνάπτεται στον εν λόγω πρακτικό οδηγό παρέχει χρήσιμες οδηγίες για 
την προσωπική συνέντευξη στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου και τα διάφορα στοιχεία που 
αφορούν τις ερωτήσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους χειριστές υποθέσεων στον προσδιορισμό 
του υπεύθυνου κράτους μέλους. Στον πρακτικό οδηγό διευκρινίζονται επίσης οι υποχρεώσεις παροχής 
πληροφοριών για τη διαδικασία του Δουβλίνου.
Επιπλέον, επεξηγούνται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την αξιολόγηση των αποδεικτικών 
στοιχείων, καθώς και οι διάφοροι τύποι αποδεικτικών στοιχείων και έμμεσων αποδείξεων.

Κατανόηση
Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρο 5

ΠΡΟΤΥΠΟ 4: Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
κατανοεί τις ερωτήσεις που του τίθενται, καθώς και τις πληροφορίες που παρέχονται 
κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-Practical-Guide-EL.pdf.pdf
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Δείκτης 4.1: Κατά την έναρξη της συνέντευξης επεξηγούνται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ο σκοπός και το 
πλαίσιο της συνέντευξης.

Δείκτης 4.2: Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ερωτάται αν κατανοεί τις ερωτήσεις και τις πληροφορίες που 
παρέχονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ορθή πρακτική όσον αφορά την εξακρίβωση της κατανόησης

Ο χειριστής της υπόθεσης καταγράφει τόσο την ερώτηση σχετικά με την κατανόηση της 
χρησιμοποιούμενης γλώσσας όσο και τη σχετική απάντηση.

Δείκτης 4.3: Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να παράσχει 
εξηγήσεις σχετικά με ανακολουθίες, αντιφάσεις και/ή παραλείψεις.

Δείκτης 4.4: Μετά τη συνέντευξη, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται και του παρέχεται 
η δυνατότητα, εάν απαιτείται, να διορθώσει τυχόν λάθη και δηλώσεις. Οι διορθώσεις αυτές καταγράφονται.

Δείκτης 4.5: Μετά τη συνέντευξη παρέχεται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και/ή στον νομικό εκπρόσωπο 
γραπτή περίληψη της συνέντευξης.

Υποβολή και αξιολόγηση νέων πληροφοριών
Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρα 4 έως 5

ΠΡΟΤΥΠΟ 5: Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει ότι, κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας του Δουβλίνου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει 
συναφείς πληροφορίες που αφορούν την υπόθεσή του και ότι είναι ενήμερο για το 
δικαίωμα αυτό.

Δείκτης 5.1: Παρέχονται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο γενικές πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον 
τόπο αποστολής των εγγράφων και των πληροφοριών που αφορούν την υπόθεσή του.

Πρόσθετη παρατήρηση: Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται για τις προθεσμίες προσκόμισης 
των σχετικών εγγράφων/των εγγράφων που κρίνονται σημαντικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία.

Δείκτης 5.2: Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια αρχή προς εξέταση αιτήματα 
και αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών γνωματεύσεων.

Δείκτης 5.3: Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει διαδικασία ώστε να γνωστοποιείται στον χειριστή κάθε 
νέα πληροφορία που αφορά στην υπόθεση.

Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρο 7 παράγραφος 2

ΠΡΟΤΥΠΟ 6: Εάν κατά τη διαδικασία του Δουβλίνου ανακύψουν νέες πληροφορίες, οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει, κατά περίπτωση, να λαμβάνονται υπόψη από την αρχή 
του κράτους μέλους στο κατάλληλο στάδιο της διαδικασίας.

Δείκτης 6.1: Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει διαδικασία που εγγυάται ότι το ενδιαφερόμενο ή άλλο 
πρόσωπο (π.χ. ο εκπρόσωπος) ή οργάνωση μπορεί να υποβάλει νέες πληροφορίες ή να επισημάνει τη 
μεταβολή των περιστάσεων κατά τη διάρκεια εξέτασης της υπόθεσης.

Δείκτης 6.2: Στο μέτρο του δυνατού, η αρμόδια αρχή αναθέτει την υπόθεση σε ειδικό χειριστή υποθέσεων 
και εφαρμόζει διαδικασία ενεργού διαχείρισης των υποθέσεων.



Κατευθυντήριες γραμμές της EASO για τη διαδικασία του Δουβλίνου: πρότυπα διαδικασιών και δείκτες 19

2. Αναγνώριση υπόθεσης που ενδεχομένως 
εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου
Το πρώτο βήμα της διαδικασίας του Δουβλίνου είναι η αναγνώριση της υπόθεσης ως υπόθεσης που εμπίπτει 
στη διαδικασία του Δουβλίνου. Ως εκ τούτου, οι χειριστές υποθέσεων πρέπει να προσδιορίσουν πιθανούς 
δείκτες προκειμένου να εξακριβώσουν αν η υπό εξέταση υπόθεση εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου. 
Είναι σύνηθες η μονάδα ή η αρχή η οποία μπορεί να εντοπίσει μια υπόθεση που ενδεχομένως εμπίπτει στη 
διαδικασία του Δουβλίνου να μην είναι η ίδια που θα αναλάβει εντέλει την εφαρμογή της διαδικασίας του 
Δουβλίνου. Κατά συνέπεια, ορισμένα από τα ακόλουθα πρότυπα και δείκτες που αφορούν την αναγνώριση 
υπόθεσης η οποία εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου απευθύνονται σε όλες τις αρμόδιες αρχές και δεν 
μπορούν να αναφέρονται μόνο σε μια μεμονωμένη μονάδα του Δουβλίνου σε κάθε κράτος μέλος.

Συμπληρωματικά εργαλεία της EASO για την αναγνώριση υπόθεσης που ενδεχομένως εμπίπτει στη 
διαδικασία του Δουβλίνου

Θεματική ενότητα κατάρτισης της EASO για την αναγνώριση υποθέσεων που ενδεχομένως εμπίπτουν στη 
διαδικασία του Δουβλίνου

Η EASO παρέχει στους υπαλλήλους των κρατών μελών που είναι πιθανό να συναντήσουν υπόθεση η οποία 
ενδεχομένως εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου μια θεματική ενότητα κατάρτισης που τους βοηθά 
να καθορίζουν τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων αυτών, καθώς και τον τρόπο παραπομπής τους στη 
μονάδα του Δουβλίνου. Η εν λόγω θεματική ενότητα κατάρτισης θα είναι διαθέσιμη από τον Ιανουάριο 
του 2020.

ΠΡΟΤΥΠΟ 7: Η αρχή του κράτους μέλους η οποία εντοπίζει υποθέσεις που ενδεχομένως 
εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την 
αναγνώριση των εν λόγω υποθέσεων.

Δείκτης 7.1: Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση στο Εurodac, καθώς και σε άλλες σχετικές βάσεις 
δεδομένων(10) και, όταν επιτρέπεται η πρόσβαση, στο VIS με σκοπό την αναγνώριση υπόθεσης που 
ενδεχομένως εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου.

Δείκτης 7.2: Ο χειρισμός των υποθέσεων που εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου και η εφαρμογή της 
διαδικασίας του Δουβλίνου ανατίθενται σε ειδική μονάδα ή αρχή εντός της αρχής κάθε κράτους μέλους 
ώστε οι υποθέσεις που εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου να μπορούν να παραπέμπονται στην εν 
λόγω αρχή.

ΠΡΟΤΥΠΟ 8: Το προσωπικό της αρχής του κράτους μέλους το οποίο εντοπίζει υποθέσεις 
που ενδεχομένως εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου έχει επαρκή γνώση του 
κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και είναι σε θέση να αναγνωρίσει ποια υπόθεση εμπίπτει 
ενδεχομένως στη διαδικασία του Δουβλίνου και να την παραπέμψει για περαιτέρω 
αξιολόγηση.

Δείκτης 8.1: Το προσωπικό της αρμόδιας αρχής που εντοπίζει για πρώτη φορά υπόθεση που ενδεχομένως 
εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου έχει γνώση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και διαθέτει βασικό 
επίπεδο κατανόησης των δεικτών που θα πρέπει να αναζητεί όταν αξιολογεί αν έχει εφαρμογή ο κανονισμός 
Δουβλίνο ΙΙΙ.

Δείκτης 8.2: Το προσωπικό της αρμόδιας αρχής που εντοπίζει για πρώτη φορά υπόθεση που ενδεχομένως 
εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου γνωρίζει πού πρέπει να απευθύνεται για περαιτέρω πληροφορίες 
ή για την κίνηση πιθανής διαδικασίας του Δουβλίνου, κατά προτίμηση την αρχή που είναι επιφορτισμένη με 
την εφαρμογή της διαδικασίας του Δουβλίνου.

(10) Περιλαμβάνονται εθνικές και/ή διεθνείς βάσεις δεδομένων.
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Δείκτης 8.3: Μετά την αναγνώριση μιας υπόθεσης που εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου, 
προβλέπεται καθιερωμένη διαδικασία για την παραπομπή της υπόθεσης στην αρχή που είναι 
επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή της διαδικασίας του Δουβλίνου.

Δείκτης 8.4: Οι υποθέσεις που εμπίπτουν στον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ παραπέμπονται στην αρχή που είναι 
επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή της διαδικασίας του Δουβλίνου το ταχύτερο δυνατόν.

Ορθή πρακτική όσον αφορά την επικοινωνία με τη μονάδα του Δουβλίνου

Για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία του Δουβλίνου, η αρμόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τις 
υποθέσεις που εμπίπτουν στην εν λόγω διαδικασία διαθέτει έναν τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης τον 
οποίο μπορούν να καλούν το προσωπικό της αρχής ασύλου, η αστυνομία ή άλλες σχετικές αρχές.

Το σύστημα Eurodac
Η χρήση της βάσης δεδομένων Eurodac ρυθμίζεται από τον κανονισμό Eurodac ΙΙ και αποτελεί συνήθη πηγή 
πληροφοριών για την αναγνώριση μιας υπόθεσης που εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου. Όταν ένα 
άτομο υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας, η βάση δεδομένων παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
εντοπίσουν προηγούμενες αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβλήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη, οι οποίες 
διαβιβάζονται στο Eurodac σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού Eurodac ΙΙ. Το σύστημα παρέχει επίσης στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να βλέπουν τα αρχεία μιας παράνομης διέλευσης συνόρων σε κράτος μέλος από 
τρίτη χώρα, τα οποία καταχωρίζονται στο Eurodac σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού Eurodac ΙΙ.

Πρόσθετη παρατήρηση

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων Eurodac από τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα:

• Χορήγηση διεθνούς προστασίας στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού Eurodac II, όποτε χορηγείται διεθνή προστασία σε ένα 
άτομο, αυτό πρέπει να σημαίνεται στο Eurodac.

• Μεταφορά του ενδιαφερόμενου προσώπου σε άλλο κράτος μέλος
Ανάλογα με τη νομική βάση της μεταφοράς και σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχεία α) και β) του 
κανονισμού Eurodac II, το υπεύθυνο κράτος μέλος πρέπει να ενημερώσει ή να διαβιβάσει τις συναφείς 
πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά στο Eurodac.

• Εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών
Το άρθρο 10 στοιχείο γ) του κανονισμού Eurodac II ορίζει ότι σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών μελών, η ημερομηνία αναχώρησης του προσώπου 
αυτού από το έδαφος πρέπει να προστίθεται στο σύστημα Eurodac. Εάν το πρόσωπο εγκατέλειψε 
το έδαφος των κρατών μελών σύμφωνα με απόφαση επιστροφής ή διαταγή απομάκρυνσης που 
εκδόθηκε μετά την ανάκληση ή την απόρριψη της αίτησης διεθνούς προστασίας, η πληροφορία αυτή 
πρέπει επίσης να προστίθεται στο Eurodac, σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο δ) του κανονισμού 
Eurodac ΙΙ.

• Το γεγονός ότι το κράτος μέλος έχει αναλάβει την ευθύνη για την αίτηση εφαρμόζοντας τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας
Το άρθρο 10 στοιχείο ε) του κανονισμού Eurodac II προβλέπει την υποχρέωση ενημέρωσης του 
συνόλου δεδομένων που καταχωρίζονται στο Eurodac όποτε ένα κράτος μέλος εφαρμόζει τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας (άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ).

Όσον αφορά τη χρήση της βάσης δεδομένων Eurodac, έχουν συμφωνηθεί τα πρότυπα και οι δείκτες που 
παρατίθενται κατωτέρω.

Κανονισμός Δουβλίνο III Κανονισμός Eurodac II
Άρθρο 20 παράγραφος 2 Άρθρο 9 παράγραφος 1
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ΠΡΟΤΥΠΟ 9: Όταν υποβάλλεται αίτηση ασύλου, τα δακτυλικά αποτυπώματα του 
αιτούντος πρέπει να καταχωρίζονται ως κατηγορίας 1 το συντομότερο δυνατόν και εντός 
72 ωρών. Σε περίπτωση παράνομης εισόδου, τα δακτυλικά αποτυπώματα πρέπει να 
καταχωρίζονται ως κατηγορίας 2 εντός 72 ωρών από τη σύλληψη.

Δείκτης 9.1: Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους έχει εύκολη πρόσβαση σε κατάλληλες συσκευές για τη 
λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και την αντιπαραβολή τους στη βάση δεδομένων Eurodac λίγο μετά την 
υποβολή της αίτησης ασύλου ή την παράνομη είσοδο. Οι συσκευές αυτές πρέπει να βρίσκονται κοντά στον 
χώρο υποβολής της αίτησης ασύλου ή κοντά στο σημείο εντοπισμού της παράνομης εισόδου.

Δείκτης 9.2: Τα αποτελέσματα από τις βάσεις δεδομένων θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση της 
εθνικής αρχής που είναι επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή της διαδικασίας του Δουβλίνου λίγο μετά την 
πραγματοποίηση της αναζήτησης.

ΠΡΟΤΥΠΟ 10: Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποφασίσει να πραγματοποιήσει 
αναζήτηση μη αιτούντος (αναζήτηση κατηγορίας 3) στο Eurodac και από το αποτέλεσμα 
της αναζήτησης προκύψει ότι έχει εφαρμογή ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ, η υπόθεση θα 
πρέπει να παραπέμπεται στην αρχή του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη για τη 
διαδικασία του Δουβλίνου.

Δείκτης 10.1: Το προσωπικό της εθνικής αρχής που πραγματοποιεί την αναζήτηση κατηγορίας 3 έχει βασική 
γνώση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και γνωρίζει πού θα πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση για περαιτέρω 
εφαρμογή της διαδικασίας του Δουβλίνου.

ΠΡΟΤΥΠΟ 11: Τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο Eurodac θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες από το Eurodac, όπως προηγούμενη 
ή προηγούμενες διελεύσεις συνόρων, προηγούμενη ή προηγούμενες αιτήσεις, αν ένα 
κράτος μέλος χορήγησε διεθνή προστασία, αν ο αιτών μεταφέρθηκε σε άλλο κράτος 
μέλος ή αν άλλο κράτος μέλος εφάρμοσε τη ρήτρα διακριτικής ευχέρειας.

Δείκτης 11.1: Η αρχή του κράτους μέλους χρησιμοποιεί συστηματική διάταξη των αποτελεσμάτων, 
διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτόν την άμεση ανάγνωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών από το 
Eurodac.

Δείκτης 11.2: Οι πληροφορίες από το Eurodac θα πρέπει να είναι σαφείς και εύληπτες για όλα τα κράτη μέλη 
όταν περιλαμβάνονται σε αίτημα εκ νέου ανάληψης / αναδοχής.

ΠΡΟΤΥΠΟ 12: Η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά τις 
πληροφορίες στη βάση δεδομένων Eurodac σύμφωνα με τον κανονισμό Eurodac ΙΙ. Μετά 
από μια μεταφορά, η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να καταχωρίζει στη βάση 
δεδομένων Eurodac τις ακόλουθες πληροφορίες: τυχόν εφαρμογή της ρήτρας διακριτικής 
ευχέρειας, απέλαση, χορήγηση διεθνούς προστασίας, έκδοση άδειας παραμονής, εάν το 
πρόσωπο εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών μελών, εάν απέκτησε την ιθαγένεια και/ή 
εάν το καθεστώς διεθνούς προστασίας ανακλήθηκε ή τερματίστηκε ή δεν έγινε δεκτή 
η ανανέωσή του.

Δείκτης 12.1.α: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο παρέχει στο 
κράτος μέλος τη δυνατότητα διαβίβασης πληροφοριών από το εθνικό σύστημα αρχειοθέτησης υποθέσεων 
στη βάση δεδομένων.
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Δείκτης 12.1.β: Εάν η αρχή του κράτους μέλους δεν διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα για τη διαβίβαση 
των συναφών πληροφοριών από το εθνικό αρχείο στη βάση δεδομένων Eurodac, το αρμόδιο προσωπικό σε 
εθνικό επίπεδο πρέπει να γνωρίζει ποιες πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβαστούν στη βάση δεδομένων 
Eurodac και οι αρχές θα πρέπει να έχουν τα μέσα για τη μη αυτοματοποιημένη διαβίβαση των συναφών 
πληροφοριών στη βάση δεδομένων.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τη σύνδεση του Eurodac με το εθνικό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων

Για λόγους μείωσης του διοικητικού φόρτου, βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων και επιτάχυνσης 
των διαδικασιών, οι αρχές ορισμένων κρατών μελών έχουν επιλέξει να συνδέσουν το εθνικό τους σύστημα 
αρχειοθέτησης υποθέσεων με τη βάση δεδομένων Eurodac. Κάθε φορά που η εθνική αρχή λαμβάνει μια 
απόφαση ή αρχειοθετεί μια πράξη που πρέπει να καταχωρίζεται στο Eurodac, η πληροφορία διαβιβάζεται 
αυτομάτως στο Eurodac.

Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)
Η βάση δεδομένων του VIS αποτελεί άλλη μία πηγή πληροφοριών όσον αφορά την αναγνώριση υποθέσεων 
που ενδεχομένως εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου. Το σύστημα εκτελεί αντιστοίχιση βιομετρικών 
δεδομένων για τους σκοπούς της ταυτοποίησης και της επαλήθευσης. Το VIS συνδέει τις πρεσβείες και τα 
προξενεία των χωρών εκτός ΕΕ και όλα τα εξωτερικά σημεία διέλευσης των συνόρων των κρατών του Σένγκεν. 
Δεδομένου ότι το VIS εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη Σένγκεν (η Δανία αποφάσισε να το εφαρμόσει), δεν 
δεσμεύονται όλα τα κράτη που εφαρμόζουν τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ από τον κανονισμό VIS(11) ούτε έχουν 
όλα τα κράτη πρόσβαση στο σύστημα VIS.

Πρόσθετη παρατήρηση: Στη βάση δεδομένων του VIS τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αναζητήσουν 
πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα στοιχεία διαβατηρίου του 
ενδιαφερόμενου προσώπου.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τις αναζητήσεις στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)

Η αναζήτηση στη βάση δεδομένων του VIS πραγματοποιείται συγχρόνως με την υποχρεωτική αναζήτηση 
στη βάση δεδομένων Eurodac, κατά προτίμηση εντός 72 ωρών μετά την υποβολή της αίτησης ασύλου.

ΠΡΟΤΥΠΟ 13: Στις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση, η αρχή του 
κράτους μέλους θα πρέπει να πραγματοποιεί αναζήτηση στη βάση δεδομένων του VIS 
προκειμένου να εξακριβώσει αν κάποιο άλλο κράτος μέλος χορήγησε θεώρηση στο 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Δείκτης 13.1: Στις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση βάσει του δικαίου της ΕΕ, η αρχή 
του κράτους μέλους έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του VIS για την αναγνώριση υποθέσεων που 
εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου και τη θεωρεί πηγή πληροφοριών.

Δείκτης 13.2: Το προσωπικό της αρχής του κράτους μέλους που αναγνώρισε ότι μια υπόθεση εμπίπτει στη 
διαδικασία του Δουβλίνου έχει γνώση των θεωρήσεων που χορηγήθηκαν ως πιθανού λόγου υποβολής 
αιτήματος εκ νέου ανάληψης / αναδοχής.

Έγγραφα που ανήκουν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο
Οποιοδήποτε έγγραφο που έχει στην κατοχή του ο ενδιαφερόμενος μπορεί να είναι σχετικό με τη διαδικασία 
καθορισμού της ευθύνης. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τον κανονισμό 
Δουβλίνο ΙΙΙ.

(11) 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, ΕΕ 2008 L 218.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0767&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0767&from=EL
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ΠΡΟΤΥΠΟ 14: Στο πλαίσιο της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών, η αρμόδια αρχή θα 
πρέπει να έχει επίγνωση της σημασίας όλων των σχετικών εγγράφων που υποβάλλει 
το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε κάθε στάδιο εν εξελίξει διαδικασίας ως στοιχείων 
αναγνώρισης υπόθεσης που εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου και να τα λαμβάνει 
υπόψη.

Δείκτης 14.1: Το προσωπικό της αρχής του κράτους μέλους που εντοπίζει το έγγραφο ή τα έγγραφα έχει 
επαρκή γνώση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και γνωρίζει πού θα πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση για τις 
κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ.

Δείκτης 14.2: Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει ειδική διαδικασία και διαθέτει εμπειρογνωσία όσον αφορά τον 
έλεγχο της γνησιότητας των εγγράφων.

Πρόσθετη παρατήρηση: Σημαντικά έγγραφα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας είναι, για παράδειγμα, το δελτίο ταυτότητας, το διαβατήριο, η άδεια οδήγησης, οι άδειες 
διαμονής ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια ξένη αρχή ή οποιοδήποτε 
έγγραφο το οποίο μπορεί να επαληθεύσει τις δηλώσεις του ενδιαφερόμενου προσώπου, π.χ. εισιτήριο 
τρένου, αποδείξεις κ.λπ.

Ορθή πρακτική όσον αφορά την αναζήτηση σχετικών εγγράφων

Σε περίπτωση που επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, ενδέχεται να είναι σκόπιμο να ερευνώνται οι 
αιτούντες και τα υπάρχοντά τους για την εύρεση σχετικών αποδεικτικών μέσων. Εάν εντοπιστούν σχετικά 
έγγραφα, αυτά κατάσχονται προσωρινά, σαρώνονται και ελέγχεται η γνησιότητά τους.

ΠΡΟΤΥΠΟ 15: Εάν από έγγραφο που αποκτάται σε οποιοδήποτε στάδιο εν εξελίξει 
διαδικασίας προκύψει ότι έχει εφαρμογή ο κανονισμός Δουβλίνο III, η υπόθεση θα πρέπει 
να παραπέμπεται στην αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του 
Δουβλίνου.

Δείκτης 15.1: Το προσωπικό της αρχής του κράτους μέλους που βρίσκει το έγγραφο ή τα έγγραφα έχει 
επαρκή γνώση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και είναι σε θέση να προβεί σε βασική αξιολόγηση της 
συνάφειας του εγγράφου με τον κανονισμό.

Συμπληρωματικά εργαλεία της EASO για την αναγνώριση υποθέσεων που ενδεχομένως εμπίπτουν στη 
διαδικασία του Δουβλίνου

Θεματική ενότητα κατάρτισης της EASO για την αναγνώριση υποθέσεων που ενδεχομένως εμπίπτουν στη 
διαδικασία του Δουβλίνου

Πρακτικός οδηγός της EASO για την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ: προσωπική συνέντευξη και 
αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων

Πρακτικό εργαλείο της EASO για την καταχώριση: Υποβολή αιτήσεων διεθνούς προστασίας

Η EASO αναπτύσσει επί του παρόντος ένα πρακτικό εργαλείο για το προσωπικό των κρατών μελών που 
ασχολείται με την καταχώριση των αιτούντων, το οποίο θα μπορούσε επίσης να είναι χρήσιμο και για την 
αξιολόγηση των δεικτών του Δουβλίνου στο πλαίσιο μιας υπόθεσης.

Δείκτης 15.2: Το προσωπικό της αρμόδιας αρχής που εντοπίζει το έγγραφο γνωρίζει πού πρέπει να 
παραπεμφθεί η υπόθεση για τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον 
κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ.

Η προσωπική συνέντευξη
Το άρθρο 5 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ ορίζει ότι, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία 
προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους, τα κράτη μέλη διεξάγουν προσωπική συνέντευξη με τον 
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αιτούντα. Η εν λόγω «συνέντευξη του Δουβλίνου» μπορεί να παραλείπεται εφόσον ο αιτών έχει διαφύγει 
ή έχει ήδη παράσχει τις πληροφορίες που είναι σχετικές με τη διαδικασία του Δουβλίνου.

Η προσωπική συνέντευξη έχει πολλές διαφορετικές λειτουργίες και ρυθμίζεται τόσο από τον κανονισμό 
Δουβλίνο ΙΙΙ όσο και από την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους. Όσον αφορά την αξιολόγηση του 
υπεύθυνου κράτους μέλους από την προσωπική συνέντευξη στο πλαίσιο υποθέσεων που εμπίπτουν στη 
διαδικασία του Δουβλίνου, έχουν συμφωνηθεί τα πρότυπα και οι δείκτες που παρατίθενται κατωτέρω.

Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρο 5

ΠΡΟΤΥΠΟ 16: Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται πριν από την έκδοση απόφασης 
μεταφοράς, εκτός εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει διαφύγει ή έχει παράσχει ήδη 
όλες τις συναφείς πληροφορίες.

Δείκτης 16.1: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει επαρκή μέσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης.

Πρόσθετη παρατήρηση: Τα «επαρκή μέσα» περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατάλληλη αίθουσα για τη 
διεξαγωγή της συνέντευξης, διαθέσιμους διερμηνείς όταν απαιτούνται και επαρκή χρόνο για τη διεξαγωγή 
μιας άρτιας συνέντευξης με το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Δείκτης 16.2: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει καθιερωμένη διαδικασία για τον προγραμματισμό 
συνεντεύξεων, ούτως ώστε να δίνεται προτεραιότητα στις συνεντεύξεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Δουβλίνου ανάλογα με τις καθορισμένες προθεσμίες.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τον συνδυασμό της συνέντευξης με την καταχώριση της αίτησης

Ο συνδυασμός της συνέντευξης του Δουβλίνου με την υφιστάμενη ορθή εθνική πρακτική που έχει 
καθιερωθεί για την καταχώριση των αιτήσεων ασύλου και τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με την 
αίτηση θεωρείται ορθή πρακτική. Η πρακτική αυτή παρέχει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να 
αναγνωρίζουν τις υποθέσεις που εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου σε πρώιμο στάδιο και να 
τις παραπέμπουν στην αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατόν. Η έγκαιρη παραπομπή παρέχει στη 
μονάδα του Δουβλίνου ή στην αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του Δουβλίνου 
περισσότερο χρόνο για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, στοιχείο που είναι ζωτικής σημασίας στις 
υποθέσεις που αφορούν παιδιά ή στις υποθέσεις επανένωσης της οικογένειας.

ΠΡΟΤΥΠΟ 17: Ο χειριστής υποθέσεων εξετάζει προσεκτικά και μελετά τις πληροφορίες 
που αφορούν τον φάκελο της υπόθεσης πριν από τη διεξαγωγή της προσωπικής 
συνέντευξης.

Δείκτης 17.1: Ο φάκελος της υπόθεσης τίθεται στη διάθεση του αρμόδιου χειριστή αρκετό χρονικό διάστημα 
πριν από τη συνέντευξη ώστε να έχει τη δυνατότητα να προετοιμαστεί καταλλήλως.

Δείκτης 17.2: Κατά την προετοιμασία λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τον χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης

Διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την υποβολή της αίτησης 
ασύλου για τη διευκόλυνση του αιτούντος ή της αρμόδιας αρχής κατά την αξιολόγηση της συνέντευξης και, 
εάν κρίνεται αναγκαίο, για τη συμπλήρωση της υπόθεσης με πληροφορίες πριν από την παρέλευση της 
προθεσμίας για την υποβολή αιτήματος μεταφοράς.

ΠΡΟΤΥΠΟ 18: Η προσωπική συνέντευξη θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές του 
κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ που αφορούν τον αιτούντα και τη διαδικασία του Δουβλίνου.
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Δείκτης 18.1: Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται βάσει τυποποιημένου πρωτοκόλλου συνεντεύξεων, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη όλων των πτυχών που αφορούν τον αιτούντα και τη διαδικασία του 
Δουβλίνου.

Ορθή πρακτική όσον αφορά την κατάρτιση πρωτοκόλλων συνέντευξης

Η χρήση καθιερωμένου πρωτοκόλλου συνέντευξης που έχει καταρτιστεί σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε 
να διευκολύνει τους χειριστές υποθέσεων για την κάλυψη όλων των σχετικών πτυχών του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙΙ. Αυτά τα τυποποιημένα πρωτόκολλα συνέντευξης καλύπτουν τόσο τις σχετικές πτυχές 
ευθύνης όσο και όλες τις πτυχές της εθνικής νομοθεσίας ώστε να είναι δυνατή η λήψη της απόφασης 
μεταφοράς χωρίς επαναληπτικές συνεντεύξεις, εάν δεν κρίνονται αναγκαίες.

Δείκτης 18.2: Στη συνέντευξη τίθενται ερωτήσεις σχετικά με την οικογένεια ή τους συγγενείς που βρίσκονται 
στο έδαφος των κρατών μελών, τα εξαρτώμενα μέλη και τη διαδρομή που ακολουθήθηκε.

Δείκτης 18.3: Το τυποποιημένο πρωτόκολλο συνέντευξης διασφαλίζει ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 
καλύπτονται και οι δείκτες του Δουβλίνου που δεν είναι διαθέσιμοι μέσω αναζήτησης στις βάσεις 
δεδομένων (Eurodac, VIS).

Δείκτης 18.4: Το προσωπικό που διεξάγει την προσωπική συνέντευξη είναι κατάλληλα καταρτισμένο και έχει 
επαρκή γνώση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ ώστε να γνωρίζει πότε να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις από 
το τυποποιημένο πρωτόκολλο.

Συμπληρωματικά εργαλεία της EASO για την προσωπική συνέντευξη στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Δουβλίνου

Πρακτικός οδηγός της EASO για την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ: προσωπική συνέντευξη και 
αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων

Πρακτικός οδηγός της EASO: Προσωπική συνέντευξη

Ο συγκεκριμένος πρακτικός οδηγός προωθεί μια δομημένη μέθοδο συνέντευξης, η οποία συμβαδίζει 
με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EASO. Αυτή η δομημένη προσέγγιση καθοδηγεί τον χρήστη μέσω 
των σταδίων προετοιμασίας για την προσωπική συνέντευξη, έναρξης της συνέντευξης και παροχής 
πληροφοριών, διεξαγωγής της συνέντευξης, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με 
την ουσία της αίτησης που πρέπει να διερευνηθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, και καταλήγει με την 
ολοκλήρωση της συνέντευξης και με τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν μετά τη συνέντευξη.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EL.pdf
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3. Αίτημα πληροφοριών
Η αρχή του κράτους μέλους δεν διαθέτει πάντα επαρκείς πληροφορίες για την αποστολή αιτήματος εκ νέου 
ανάληψης / αναδοχής σε άλλο κράτος μέλος. Στις περιπτώσεις στις οποίες τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
δεν αρκούν για να διαπιστωθεί αν μπορεί να διεξαχθεί η διαδικασία του Δουβλίνου ή για να προσδιοριστεί το 
υπεύθυνο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη μπορούν να αποστείλουν αίτημα παροχής περαιτέρω πληροφοριών σε 
άλλο κράτος μέλος. Το αίτημα πληροφοριών μπορεί να αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙΙ μέσω του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο παράρτημα V του εκτελεστικού 
κανονισμού. Στις περιπτώσεις εντοπισμού μελών της οικογένειας, απόδειξης της ύπαρξης οικογενειακών 
δεσμών και ζητημάτων εξάρτησης, τυποποιημένα έντυπα παρέχονται στα παραρτήματα VII και VIII του 
εκτελεστικού κανονισμού.

Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρο 6 παράγραφος 5, άρθρο 16 
παράγραφος 4 και άρθρο 34

ΠΡΟΤΥΠΟ 19: Αίτημα πληροφοριών υποβάλλεται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 4 και το άρθρο 34 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. 
Η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι συντρέχουν επαρκείς λόγοι για 
την υποβολή του αιτήματος και ότι τηρούνται οι αντίστοιχες προθεσμίες.

Δείκτης 19.1: Η αρχή του κράτους μέλους χρησιμοποιεί το διαθέσιμο τυποποιημένο έντυπο για να ζητήσει 
πληροφορίες εγκαίρως και με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Δείκτης 19.2: Οι χειριστές υποθέσεων είναι σε θέση να καθορίσουν και να εφαρμόσουν τους επαρκείς 
λόγους που αιτιολογούν την υποβολή αιτημάτων πληροφοριών.

Δείκτης 19.3: Σε περίπτωση αποστολής αιτημάτων πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 6 παράγραφος 5 
και 16 παράγραφος 4 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει τη συμμετοχή των σχετικών 
ενδιαφερομένων π.χ. του παιδιού, των υπηρεσιών προστασίας κ.λπ., στον εντοπισμό μελών της οικογένειας.

ΠΡΟΤΥΠΟ 20: Η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να απαντά σε αίτημα πληροφοριών 
το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός πέντε εβδομάδων. Η απάντηση θα πρέπει 
να είναι σύμφωνη με το άρθρο 6 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 4 και το 
άρθρο 34 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Δείκτης 20.1: Η αρμόδια αρχή διαθέτει υπόδειγμα ή τυποποιημένο έντυπο προκειμένου να διασφαλίζει την 
έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή ακριβών πληροφοριών.

Δείκτης 20.2: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή ημερολόγιο 
αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την επισήμανση της επερχόμενης λήξης των 
προθεσμιών.

Δείκτης 20.3: Τα μέλη του προσωπικού που απαντούν στο αίτημα πληροφοριών έχουν επαρκή πρόσβαση σε 
όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων που είναι απαραίτητες για την απάντηση.

Δείκτης 20.4: Ο τύπος της απάντησης θα πρέπει να αποστέλλεται υπό μορφή συνημμένου ως κλειστό 
έγγραφο το οποίο δεν μπορεί να υποβληθεί αργότερα σε επεξεργασία.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τον τύπο της απάντησης σε αιτήματα πληροφοριών

Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων, οι αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν 
επεκτάσεις .pdf για την υποβολή των απαντήσεών τους στα αιτήματα πληροφοριών μέσω του DubliNet.
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Ορθή πρακτική όσον αφορά τη χρήση υποδειγμάτων ή τυποποιημένων εντύπων

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν υποδείγματα ή τυποποιημένα έντυπα που έχουν καταρτιστεί σε 
εθνικό επίπεδο για να απαντούν σε αιτήματα πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 34 (προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ευχερής ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου προσώπου από τις αρχές και των δύο κρατών 
μελών). Η χρήση της ίδιας διάταξης συμβάλλει στην απόδοση αποδεικτικής αξίας και διαφοροποιεί το 
έντυπο σε περίπτωση χρήσης του σε δικαστήριο.

Δείκτης 20.5: Οι χειριστές υποθέσεων είναι σε θέση να καθορίσουν και να εφαρμόσουν τους επαρκείς 
λόγους που αιτιολογούν την απάντηση σε αιτήματα πληροφοριών.

Δείκτης 20.6: Σε περίπτωση απάντησης σε αιτήματα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 
16 παράγραφος 4, οι εθνικές αρχές εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερομένων, π.χ. των 
υπηρεσιών προστασίας των παιδιών κ.λπ., για τον εντοπισμό μελών της οικογένειας.

Πρόσθετη παρατήρηση: Εάν οι ζητούμενες πληροφορίες απαιτούν τη συναίνεση του αιτούντος, η αρχή 
του κράτους μέλους προς την οποία απευθύνεται το αίτημα πρέπει να διασφαλίζει ότι διαβιβάζονται μόνο 
οι πληροφορίες τις οποίες έχουν δικαίωμα να παρέχουν. Οσάκις απαιτείται η συναίνεση του αιτούντος, το 
κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα διασφαλίζει ότι λαμβάνεται συναίνεση από το κράτος 
μέλος που υποβάλλει το αίτημα.

ΠΡΟΤΥΠΟ 21: Για την προώθηση της ασφαλούς, ταχείας και αξιόπιστης επικοινωνίας 
μεταξύ των κρατών μελών, τα αιτήματα πληροφοριών πρέπει να αποστέλλονται μέσω 
του DubliNet και σε γλώσσα αμοιβαίως κατανοητή από τις αρμόδιες αρχές και των δύο 
κρατών μελών.

Δείκτης 21.1: Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα DubliNet για την αποστολή των 
αιτημάτων.

Δείκτης 21.2: Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση του προαναφερόμενου 
συστήματος και είναι σε θέση να το χειριστούν.

Δείκτης 21.3: Τα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη γλώσσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούν για τον 
περιορισμό τυχόν σύγχυσης, γλωσσικής παρανόησης ή ανάγκης μετάφρασης που μπορεί να καθυστερήσει 
τη διαδικασία.

Δείκτης 21.4: Οι χειριστές υποθέσεων διασφαλίζουν τη λήψη και την καταχώριση απόδειξης παραλαβής 
όλων των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του DubliNet.
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4. Αξιολόγηση της ευθύνης
Για τη διεξοδική αξιολόγηση της ευθύνης σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ καταρτίστηκαν τα πρότυπα 
που παρατίθενται κατωτέρω ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της δέουσας διαδικασίας αξιολόγησης της 
ευθύνης.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τη διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ

Βάσει της αιτιολογικής σκέψης 28 και του άρθρου 36 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, τα κράτη μέλη 
τοποθετούν υπαλλήλους συνδέσμους σε άλλα κράτη μέλη (εφόσον το επιτρέπει το μέγεθος της 
οργανωτικής συνεργασίας) (προκειμένου να διευκολύνεται η εφαρμογή του κανονισμού και να αυξάνεται 
η αποτελεσματικότητά του.

Ενημέρωση και κατάρτιση
Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Κεφάλαια ΙII έως VI Άρθρο 11

ΠΡΟΤΥΠΟ 22: Η αρμόδια αρχή που είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση της ευθύνης 
διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και είναι ενήμερη για τις υποχρεώσεις της. Οι 
αρμόδιοιοικείοι χειριστές υποθέσεων είναι επαρκώς καταρτισμένοι και εξοικειωμένοι με 
την ιεράρχηση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ευθύνης 
και τις εφαρμοζόμενες προθεσμίες.

Δείκτης 22.1: Για τη διαδοχική εφαρμογή της ιεράρχησης των κριτηρίων αξιολόγησης της ευθύνης στο 
πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου χρησιμοποιείται σχετική μεθοδολογία και διαδικασία εργασίας.

Δείκτης 22.2: Η αρμόδια αρχή ελέγχει αν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για τον 
προσδιορισμό της ευθύνης.

Πρόσθετη παρατήρηση: Στις συμπληρωματικές πληροφορίες περιλαμβάνονται έντυπα αίτησης, άλλα 
εσωτερικά αρχεία, δηλώσεις που έγιναν ή έγγραφα που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα, όπως διαβατήρια, 
δελτία ταυτότητας, άδειες οδήγησης κ.λπ.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τη διασφάλιση της απουσίας ανάγκης επαναληπτικής συνέντευξης

Τα κράτη μέλη διαθέτουν τυποποιημένο πρωτόκολλο συνέντευξης το οποίο καλύπτει τόσο τις σχετικές 
πτυχές ευθύνης όσο και όλες τις πτυχές της εθνικής νομοθεσίας ώστε να είναι δυνατή η λήψη της 
απόφασης μεταφοράς χωρίς επαναληπτικές συνεντεύξεις, εάν δεν κρίνονται αναγκαίες.

Συμπληρωματικό εργαλείο της EASO για την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων:

Πρακτικός οδηγός της EASO για την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ: προσωπική συνέντευξη και 
αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων

Δείκτης 22.3: Όταν οι πληροφορίες για την αξιολόγηση της ευθύνης είναι ελλιπείς ή απαιτούνται 
διευκρινίσεις και ένα άλλο κράτος μέλος ενδέχεται να έχει στην κατοχή του χρήσιμες πληροφορίες, 
η αρμόδια αρχή υποβάλλει αίτημα στο εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙΙ.
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Πλήρης φάκελος

ΠΡΟΤΥΠΟ 23: Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει ότι ο φάκελος της υπόθεσης είναι 
πλήρης και περιέχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της 
ευθύνης σύμφωνα με την ιεράρχηση των κριτηρίων που καθορίζονται στον κανονισμό 
Δουβλίνο ΙΙΙ.

Δείκτης 23.1: Οι χειριστές υποθέσεων έχουν μια γενική εικόνα όλων των συναφών πληροφοριών που 
έχουν συλλεχθεί για μια μεμονωμένη υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαβημάτων εκ μέρους του 
αιτούντος, και εφαρμόζουν αναλόγως τα κριτήρια προσδιορισμού του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Δείκτης 23.2: Οι χειριστές υποθέσεων χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες για να προσδιορίσουν το 
πιθανότερο υπεύθυνο κράτος μέλος.

Δείκτης 23.3: Στο μέτρο του δυνατού, οι χειριστές υποθέσεων καταγράφουν την αξιολόγηση της υπό 
εξέταση υπόθεσης.

Επιτρεπόμενα αποδεικτικά στοιχεία και αξιολόγησή τους
Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρο 7 παράγραφος 3

ΠΡΟΤΥΠΟ 24: Αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν στην εφαρμογή 
των κριτηρίων που καθορίζονται στα άρθρα 8, 10 ή 16 θα πρέπει να επιτρέπονται και να 
λαμβάνονται υπόψη από το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα πριν άλλο κράτος 
μέλος αποδεχθεί το αίτημα εκ νέου ανάληψης / αναδοχής.

Δείκτης 24.1: Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει διαδικασία ώστε να διασφαλίζεται ότι το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή άλλος συναφής φορέας που ενεργεί για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου 
προσώπου μπορεί να υποβάλει νέες πληροφορίες ή να επισημάνει τη μεταβολή των περιστάσεων κατά τη 
διάρκεια εξέτασης της υπόθεσης.

Δείκτης 24.2: Στο μέτρο του δυνατού, η αρμόδια αρχή αναθέτει την υπόθεση σε ειδικό χειριστή υποθέσεων 
και εφαρμόζει διαδικασία ενεργού διαχείρισης των υποθέσεων.
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5. Αποστολή του αιτήματος εκ νέου 
ανάληψης / αναδοχής
Η διαδικασία προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς 
προστασίας υπηκόου τρίτης χώρας ή που είναι υπεύθυνο να αναλάβει εκ νέου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
ξεκινά με την αποστολή αιτήματος εκ νέου ανάληψης / αναδοχής σε άλλο κράτος μέλος. Στην παρούσα διάταξη 
παρουσιάζονται διάφορα πρότυπα διαδικασιών για αυτό το πρώτο βήμα της διαδικασίας προσδιορισμού.

Έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων
Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρα 21, 23, 24

ΠΡΟΤΥΠΟ 25: Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει ότι το αίτημα εκ νέου 
ανάληψης / αναδοχής υποβάλλεται το συντομότερο δυνατόν στο κράτος μέλος το οποίο 
είναι κατά πάσα πιθανότητα υπεύθυνο. Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα υποβάλλεται 
σύμφωνα με τις προθεσμίες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού.

Δείκτης 25.1: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή ημερολόγιο 
αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την επισήμανση της επερχόμενης λήξης των 
προθεσμιών.

Δείκτης 25.2: Τα αιτήματα για επείγουσες απαντήσεις σε άλλα κράτη μέλη επισημαίνονται με σαφήνεια και 
προσδιορίζονται οι λόγοι που αιτιολογούν την παροχή απάντησης αυτού του είδους.

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός 
Άρθρο 21 παράγραφος 3, 
άρθρο 22 παράγραφος 3, 
άρθρο 23 παράγραφος 4, άρθρο 24 
παράγραφος 5

Άρθρα 1, 2

Συμπερίληψη αποδεικτικών στοιχείων και έμμεσων αποδείξεων

ΠΡΟΤΥΠΟ 26: Το αίτημα εκ νέου ανάληψης / αναδοχής θα πρέπει να υποβάλλεται μέσω 
των τυποποιημένων εντύπων και να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία ή έμμεσες 
αποδείξεις(12), καθώς και όσο το δυνατόν περισσότερα άλλα συναφή στοιχεία που 
επιτρέπουν στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα να αξιολογεί πλήρως εάν 
είναι υπεύθυνο.

Δείκτης 26.1: Οι χειριστές υποθέσεων έχουν πρόσβαση στα διάφορα υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων 
που παρέχονται.

Δείκτης 26.2: Οι χειριστές υποθέσεων έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ομοιόμορφη χρήση των 
προαναφερόμενων υποδειγμάτων τυποποιημένων εντύπων.

Δείκτης 26.3: Οι χειριστές υποθέσεων συνοδεύουν το αίτημά τους με τον μέγιστο δυνατό αριθμό των 
απαιτούμενων πληροφοριών.

Δείκτης 26.4: Οι χειριστές υποθέσεων συμπεριλαμβάνουν, όταν υπάρχουν, όλα τα μέσα διαθέσιμων 
αποδεικτικών στοιχείων ή, ελλείψει αυτών, όλα τα μέσα έμμεσων αποδείξεων.

(12) Όπως περιγράφονται στους δύο καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.
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Πρόσθετη παρατήρηση: Τα δακτυλικά αποτυπώματα αποτελούν αξιόπιστο μέσο για τη σαφή ταυτοποίηση 
του ενδιαφερόμενου προσώπου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
(π.χ. αποτελέσματα από κοινά συστήματα πληροφοριών, όπως το Eurodac/VIS), τα δακτυλικά αποτυπώματα 
επισυνάπτονται, όταν αυτό είναι εφικτό, στο αίτημα για την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου προσώπου 
στο μητρώο του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.

Χρήση του Dublinet για την αποστολή αιτημάτων εκ νέου 
ανάληψης / αναδοχής

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Αιτιολογική σκέψη 26, άρθρο 38 Άρθρο 15 παράγραφος 1, άρθρα 16, 18, 19, 20 και 

άρθρο 21 παράγραφος 1

ΠΡΟΤΥΠΟ 27: Για την προώθηση της ασφαλούς, ταχείας και αξιόπιστης επικοινωνίας 
μεταξύ των κρατών μελών, τα αιτήματα αποστέλλονται μέσω του DubliNet και σε γλώσσα 
αμοιβαίως κατανοητή από τις αρμόδιες αρχές και των δύο κρατών μελών.

Δείκτης 27.1: Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα DubliNet για την αποστολή των 
αιτημάτων.

Δείκτης 27.2: Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση του προαναφερόμενου συστήματος 
και είναι σε θέση να το χειριστούν.

Δείκτης 27.3: Τα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη γλώσσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούν για τον 
περιορισμό τυχόν σύγχυσης, γλωσσικής παρανόησης ή ανάγκης μετάφρασης που μπορεί να καθυστερήσει 
τη διαδικασία.

Δείκτης 27.4: Οι χειριστές υποθέσεων διασφαλίζουν τη λήψη και την καταχώριση απόδειξης παραλαβής 
όλων των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του DubliNet.

Δείκτης 27.5: Τα μηνύματα (συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων) μεταξύ των κρατών μελών που 
αφορούν τη μεμονωμένη εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου αποστέλλονται πάντα μέσω του 
κρυπτογραφημένου συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας DubliNet.

Δείκτης 27.6: Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί το κατάλληλο τυποποιημένο έντυπο, το οποίο παρέχεται από 
την Επιτροπή, για την υποβολή του αιτήματος.
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6. Απάντηση στο αίτημα εκ νέου 
ανάληψης / αναδοχής
Το επόμενο βήμα στη διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους, μετά την υποβολή του 
αιτήματος, είναι η αποστολή απάντησης από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. Στην 
παρούσα διάταξη παρουσιάζονται διάφορα πρότυπα διαδικασιών για αυτό το δεύτερο βήμα της διαδικασίας 
προσδιορισμού. Δεδομένου ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία προσδιορισμού δεν ολοκληρώνεται 
μετά την αρχική απάντηση, περιλαμβάνονται επίσης πρότυπα για τη διαδικασία επανεξέτασης μετά την 
απόρριψη του πρώτου αιτήματος.

Έγκαιρες απαντήσεις
Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 21 παράγραφος 3, 
άρθρο 22 παράγραφος 1, άρθρο 22 
παράγραφος 6, άρθρο 22 
παράγραφος 7, άρθρο 25 και 
άρθρο 28 παράγραφος 3

Άρθρα 3-6

ΠΡΟΤΥΠΟ 28: Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα πρέπει να απαντά 
στο αίτημα εκ νέου ανάληψης / αναδοχής εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Δείκτης 28.1: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή ημερολόγιο 
αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την επισήμανση της επερχόμενης λήξης των 
προθεσμιών.

Δείκτης 28.2: Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων μπορεί να ιεραρχεί κατά προτεραιότητα τις διάφορες 
προθεσμίες και να επισημαίνει τα αιτήματα επείγουσας απάντησης.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης υποθέσεων

Τα κράτη μέλη υιοθετούν ψηφιακή ή ηλεκτρονική προσέγγιση η οποία επιτρέπει την αποτελεσματική 
διαχείριση των εισερχόμενων αιτημάτων.

Σαφής και αναμφίσημη διατύπωση
Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρα 22, 25 και άρθρο 28 
παράγραφος 3

Άρθρα 3-6

ΠΡΟΤΥΠΟ 29: Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι η απάντηση είναι σαφής και αναμφίσημη σε σχέση με το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο και τη θετική ή αρνητική φύση της απάντησης.

Δείκτης 29.1: Η αρμόδια αρχή διαθέτει υπόδειγμα ή τυποποιημένο έντυπο.

Δείκτης 29.2: Ο τύπος της απάντησης είναι κλειστό έγγραφο το οποίο δεν μπορεί να υποβληθεί αργότερα σε 
επεξεργασία.

Δείκτης 29.3: Η απάντηση περιλαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου 
προσώπου όπως έχουν καταχωριστεί στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.
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Ορθή πρακτική όσον αφορά τη συμπερίληψη ψευδωνύμων στις απαντήσεις

Για λόγους ταυτοποίησης, τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν, κατά το δυνατόν, στις απαντήσεις τους όλα 
τα σχετικά ψευδώνυμα του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Χρήση του DubliNet για την απάντηση σε αίτημα εκ νέου 
ανάληψης / αναδοχής

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Αιτιολογική σκέψη 26, άρθρο 38 Άρθρο 15 παράγραφος 1, 

άρθρα 16, 18, 19, 20 και 
άρθρο 21 παράγραφος 1

ΠΡΟΤΥΠΟ 30: Για την προώθηση της ασφαλούς, ταχείας και αξιόπιστης επικοινωνίας 
μεταξύ των κρατών μελών, οι απαντήσεις αποστέλλονται μέσω του DubliNet και σε 
γλώσσα αμοιβαίως κατανοητή από τις αρμόδιες αρχές και των δύο κρατών μελών.

Δείκτης 30.1: Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στο DubliNet για την αποστολή των απαντήσεων.

Δείκτης 30.2: Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση του προαναφερόμενου συστήματος 
και είναι σε θέση να το χειριστούν.

Δείκτης 30.3: Τα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη γλώσσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούν για τον 
περιορισμό τυχόν σύγχυσης, γλωσσικής παρανόησης ή ανάγκης μετάφρασης που μπορεί να καθυστερήσει 
τη διαδικασία.

Δείκτης 30.4: Οι εργαζόμενοι σε υποθέσεις ασύλου διασφαλίζουν τη λήψη και την καταχώριση απόδειξης 
παραλαβής όλων των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του DubliNet.

Δείκτης 30.5: Τα μηνύματα (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) μεταξύ των κρατών μελών που 
αφορούν τη μεμονωμένη εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ αποστέλλονται πάντα μέσω του 
κρυπτογραφημένου συστήματος DubliNet.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τον τύπο της απάντησης σε αιτήματα πληροφοριών

Για τους σκοπούς της διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων, οι αρχές των κρατών μελών 
χρησιμοποιούν επέκταση .pdf για την υποβολή των απαντήσεών τους μέσω του DubliNet.

Θετικές απαντήσεις
Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 6

ΠΡΟΤΥΠΟ 31: Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει την παραπομπή στο σχετικό άρθρο 
και ότι περιλαμβάνονται στην απάντηση οι πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν τη 
μεταφορά.

Δείκτης 31.1: Η αρμόδια αρχή διαθέτει υπόδειγμα ή τυποποιημένο έντυπο το οποίο χρησιμοποιεί για την 
αποστολή θετικής απάντησης σε αίτημα εκ νέου ανάληψης / αναδοχής.

Δείκτης 31.2: Η απάντηση περιλαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος όπως έχουν 
καταχωριστεί στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.

Δείκτης 31.3: Στην απάντηση αναφέρεται η νομική βάση στην οποία βασίζεται η αποδοχή.

Δείκτης 31.4: Στην απάντηση επισημαίνονται ο προτιμώμενος τόπος άφιξης και η προθεσμία.
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Σιωπηρή αποδοχή
Εάν το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δεν απαντήσει στο αίτημα εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι έχει γίνει σιωπηρή αποδοχή του αιτήματος εκ νέου 
ανάληψης / αναδοχής.

Ορθή πρακτική όσον αφορά την επιβεβαίωση της ευθύνης σε περίπτωση σιωπηρής αποδοχής

Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι θεωρείται υπεύθυνο λόγω σιωπηρής αποδοχής, μπορεί να 
αποσταλεί επιβεβαίωση της ευθύνης και των όρων μεταφοράς χωρίς να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 22 παράγραφος 7, 
άρθρο 25 παράγραφος 2, 
άρθρο 28 παράγραφος 3

Άρθρο 10

ΠΡΟΤΥΠΟ 32: Σε περίπτωση σιωπηρής αποδοχής, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συμφωνούν ως προς τις λεπτομέρειες της μεταφοράς.

Δείκτης 32.1: Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα προβαίνει σε συνεννόηση με το κράτος μέλος προς 
το οποίο απευθύνεται το αίτημα όσον αφορά την οργάνωση της μεταφοράς.

Δείκτης 32.2: Όταν ζητείται από το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα, το κράτος μέλος προς το οποίο 
απευθύνεται το αίτημα επιβεβαιώνει την ευθύνη του γραπτώς και γνωστοποιεί τις πρακτικές λεπτομέρειες 
που αφορούν τη μεταφορά το ταχύτερο δυνατόν.

Αρνητικές απαντήσεις
Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 5 παράγραφος 1

ΠΡΟΤΥΠΟ 33: Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει ότι η απόρριψη είναι πλήρως και 
λεπτομερώς αιτιολογημένη.

Δείκτης 33.1: Η αρμόδια αρχή διαθέτει υπόδειγμα ή τυποποιημένο έντυπο το οποίο χρησιμοποιεί για την 
αποστολή αρνητικής απάντησης σε αίτημα εκ νέου ανάληψης / αναδοχής.

Δείκτης 33.2: Η απάντηση περιλαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος όπως έχουν 
καταχωριστεί στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.

Δείκτης 33.3: Το κράτος μέλος που απορρίπτει το αίτημα επισημαίνει τους νομικούς λόγους και τυχόν άλλα 
σχετικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόρριψη.

Διαδικασία επανεξέτασης
Μετά την παραλαβή απόρριψης σε αρχικό αίτημα εκ νέου ανάληψης / αναδοχής, το κράτος μέλος που 
υπέβαλε το αίτημα έχει το δικαίωμα να αποστείλει αίτημα επανεξέτασης στο κράτος μέλος προς το οποίο 
απευθύνεται το αίτημα. Με αυτό το αίτημα επανεξέτασης ζητείται από το κράτος μέλος προς το οποίο 
απευθύνεται το αίτημα να εξετάσει εκ νέου το αίτημα αφού λάβει υπόψη συμπληρωματικές πληροφορίες 
ή αποδείξεις ή να δώσει βαρύτητα σε συμπληρωματική αιτιολόγηση.

Πρόσθετη παρατήρηση: Οι απαιτήσεις για τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να μην υπερβαίνουν ό,τι είναι 
απαραίτητο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.
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Ορθή πρακτική όσον αφορά τις αρνητικές απαντήσεις λόγω παύσης της ευθύνης

Σε περίπτωση που γίνεται επίκληση παύσης ή μετάθεσης της ευθύνης, επισυνάπτονται, εάν είναι εφικτό, 
τα απαραίτητα έγγραφα (όπως η αποδοχή ή άλλα χρήσιμες πληροφορίες από άλλα κράτη μέλη).

Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 5 παράγραφος 2

ΠΡΟΤΥΠΟ 34: Εάν το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα διαφωνεί με την απόρριψη 
του αρχικού αιτήματός του, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει 
αίτημα επανεξέτασης. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να ασκηθεί εντός τριών εβδομάδων 
από την ημερομηνία παραλαβής της αρνητικής απάντησης.

Δείκτης 34.1: Τα κράτη μέλη διαθέτουν σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή ημερολόγιο αντίστροφης 
μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την επισήμανση της επερχόμενης λήξης προθεσμιών.

Δείκτης 34.2: Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων μπορεί να ιεραρχεί κατά προτεραιότητα τις διάφορες 
προθεσμίες και να επισημαίνει τα αιτήματα επείγουσας απάντησης.

Δείκτης 34.3: Το κράτος μέλος αναφέρει τους νομικούς λόγους στους οποίους βασίζεται το αίτημα 
επανεξέτασης.

Δείκτης 34.4: Εάν υπάρχουν διαθέσιμα συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία και είναι συναφή, το κράτος 
μέλος τα επισυνάπτει στο οικείο αίτημα επανεξέτασης.

Ορθή πρακτική όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων

Τα κράτη μέλη υιοθετούν ψηφιακή ή ηλεκτρονική προσέγγιση η οποία επιτρέπει την αποτελεσματική 
διαχείριση των εισερχόμενων αιτημάτων.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τη διαδικασία επανεξέτασης

Τα κράτη μέλη απαντούν το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να δώσουν στο κράτος μέλος που 
υποβάλλει το αίτημα τη δυνατότητα να προσβάλει εκ νέου την απόρριψη ή να υποβάλει, εντός των 
υποχρεωτικών προθεσμιών, περαιτέρω αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης.

ΠΡΟΤΥΠΟ 35: Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα πρέπει να 
προσπαθήσει να απαντήσει στο αίτημα επανεξέτασης εντός δύο εβδομάδων(13).

Δείκτης 35.1: Τα κράτη μέλη διαθέτουν σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή ημερολόγιο αντίστροφης 
μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την επισήμανση της επερχόμενης λήξης προθεσμιών.

Δείκτης 35.2: Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων μπορεί να προτεραιοποιεί τις διάφορες προθεσμίες και 
να επισημαίνει τα αιτήματα επείγουσας απάντησης.

Δείκτης 35.3: Το κράτος μέλος που απορρίπτει το αίτημα επισημαίνει τους νομικούς λόγους στους οποίους 
βασίζεται η απόρριψη.

(13) Για σχετική νομολογία, βλέπε απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2018, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-47/17 και C-48/17, X και X κατά Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie (EU:C:2018:900).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207681&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6733617
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207681&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6733617
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7. Ασυνόδευτοι ανήλικοι
Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ προβλέπει ειδικούς κανόνες για τα παιδιά. Τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα 
στις υποθέσεις αυτές προκειμένου να διερευνήσουν τυχόν δυνατότητες επανένωσης της οικογένειας όταν 
το παιδί είναι ασυνόδευτο, και σε κάθε στάδιο θα πρέπει να δίνεται η μέγιστη προσοχή στην εκτίμηση του 
συμφέροντος του παιδιού. Προβλέπονται επίσης ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις που πρέπει να εφαρμόζουν 
οι αρχές των κρατών μελών.

Όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, έχουν συμφωνηθεί τα πρότυπα και οι δείκτες που παρατίθενται 
κατωτέρω.

Υπέρτερο συμφέρον του παιδιού
Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Αιτιολογικές σκέψεις 13, 16, 24 και 
άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1, 
άρθρο 12 παράγραφος 2, άρθρο 12 
παράγραφος 5 και άρθρο 16α 
παράγραφος 2

ΠΡΟΤΥΠΟ 36: Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη 
το συμφέρον του παιδιού, το οποίο θα πρέπει να αξιολογείται σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας του Δουβλίνου.

Δείκτης 36.1: Οι χειριστές υποθέσεων της αρχής του κράτους μέλους γνωρίζουν τα καθήκοντά τους και 
έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίζουν το συμφέρον του παιδιού 
στο πλαίσιο της μέγιστης δυνατής διατήρησης της οικογενειακής ενότητας.

Δείκτης 36.2: Οι χειριστές υποθέσεων της αρχής του κράτους μέλους έχουν έγκαιρη πρόσβαση στη σχετική 
εμπειρογνωσία όσον αφορά την εκτίμηση της ικανότητας συγγενούς ή ενήλικου να φροντίζει το παιδί.

Δείκτης 36.3: Η αρχή του κράτους μέλους ορίζει, το ταχύτερο δυνατόν, εκπρόσωπο ο οποίος διαθέτει τα 
κατάλληλα προσόντα, ενεργεί προς το συμφέρον του παιδιού και μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση 
του απαραίτητου περιβάλλοντος εμπιστοσύνης που θα επιτρέψει στο παιδί να αποκαλύψει πληροφορίες 
σχετικά με την οικογένειά του.

Δείκτης 36.4: Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει καθιερωμένη διαδικασία προκειμένου να διασφαλίζει τον 
σεβασμό του δικαιώματος του παιδιού να συμμετέχει και να εκφράζει τις απόψεις του, καθώς και τη 
στάθμιση των απόψεών του βάσει της ηλικίας και της ωριμότητάς του.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τα τυποποιημένα υποδείγματα για την εκτίμηση του υπέρτερου 
συμφέροντος του παιδιού

Ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τυποποιημένο υπόδειγμα ειδικά για την εκτίμηση του υπέρτερου 
συμφέροντος του παιδιού στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου.

Συμπληρωματικό εργαλείο της EASO για την εκτίμηση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού

Πρακτικός οδηγός της EASO σχετικά με το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού στις διαδικασίες ασύλου
Ο πρακτικός οδηγός της EASO σχετικά με το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού στις διαδικασίες ασύλου 
απευθύνεται σε επαγγελματίες και φορείς χάραξης πολιτικής που ασχολούνται με παιδιά στο πλαίσιο του 
ασύλου και, ειδικότερα, σε όσους συμμετέχουν στην εκτίμηση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού. 
Το εργαλείο παρέχει οδηγίες για τη διενέργεια της εκτίμησης του συμφέροντος και τις απαραίτητες 
διασφαλίσεις στα διάφορα στάδια της διαδικασίας ασύλου, καθώς και για τις συνθήκες υποδοχής. 
Επιπλέον των πρακτικών οδηγιών, το εργαλείο περιλαμβάνει παραπομπές στο διαθέσιμο υλικό αναφοράς.
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Ορισμός εκπροσώπου
Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 2 στοιχείο ια) και άρθρο 6 
παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 3 και 
άρθρο 16α παράγραφος 2

ΠΡΟΤΥΠΟ 37: Η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να ορίζει εκπρόσωπο για τον 
ασυνόδευτο ανήλικο το συντομότερο δυνατόν.

Δείκτης 37.1: Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει καθιερωμένη διαδικασία για τον ορισμό κατάλληλου 
εκπροσώπου για το παιδί.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τον ορισμό εκπροσώπου

Τα κράτη μέλη ορίζουν εκπρόσωπο ο οποίος διασφαλίζει το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού, καθώς και 
νομικό εκπρόσωπο ο οποίος παρέχει νομικές συμβουλές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Δείκτης 37.2: Η ομάδα των εκπροσώπων που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα είναι επαρκής ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ορίζεται εγκαίρως εκπρόσωπος για κάθε ασυνόδευτο παιδί και ότι οι εκπρόσωποι δεν 
υπέχουν ευθύνη για την ανάληψη υπερβολικά μεγάλου αριθμού υποθέσεων ταυτόχρονα.

Εντοπισμός μελών της οικογένειας, αδελφών και/ή συγγενών
Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός ΧΘΔ
Αιτιολογικές σκέψεις 16, 35
Άρθρο 6 παράγραφος 4 και 
άρθρο 8

Άρθρο 11 παράγραφος 6 και 
άρθρο 12

Άρθρο 7

ΠΡΟΤΥΠΟ 38: Η αρχή του κράτους μέλους πρέπει να αναζητά και να λαμβάνει υπόψη 
κάθε πληροφορία που παρέχεται από τον ανήλικο ή άλλη αξιόπιστη πηγή και αφορά 
την παρουσία μελών της οικογένειας, αδελφών και/ή συγγενών στο έδαφος των κρατών 
μελών και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των εκπροσώπων στον εντοπισμό. Επιπλέον, 
η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να διαβουλεύεται με άλλα κράτη μέλη για τον 
εντοπισμό μελών της οικογένειας, τη διαπίστωση της ύπαρξης οικογενειακών δεσμών και, 
σε περίπτωση ύπαρξης συγγενούς, την εκτίμηση της ικανότητας του εν λόγω συγγενούς να 
φροντίζει το παιδί.

Δείκτης 38.1: Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει καθιερωμένες πρακτικές και κατευθυντήριες 
οδηγίες για την παροχή συνδρομής στους χειριστές υποθέσεων κατά τη διαδικασία εντοπισμού μελών της 
οικογένειας, αδελφών και/ή συγγενών και διαπίστωσης ύπαρξης οικογενειακών δεσμών.

Πρόσθετη παρατήρηση: Καθιερωμένη πρακτική για τον εντοπισμό μελών της οικογένειας, αδελφών και/ή 
συγγενών συνιστά η χρήση υποδείγματος συνέντευξης που περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα μέλη της 
οικογένειας που διαμένουν στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους.

Δείκτης 38.2: Οι εκπρόσωποι που βοηθούν το παιδί έχουν ταχεία και εύκολη πρόσβαση στην αρχή που είναι 
επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή της διαδικασίας του Δουβλίνου και είναι σε θέση να υποβάλλουν εγκαίρως 
πληροφορίες ή έγγραφα που αφορούν μέλος της οικογένειας, αδελφό/αδελφή ή συγγενή του παιδιού.

Δείκτης 38.3: Η αρχή του κράτους μέλους λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και εξασφαλίζει τη συμμετοχή των 
εκπροσώπων στον εντοπισμό μελών της οικογένειας, αδελφών και/ή συγγενών του ασυνόδευτου παιδιού 
στο έδαφος άλλου κράτους μέλους το ταχύτερο δυνατόν.
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Ορθή πρακτική όσον αφορά την τυποποιημένη επιχειρησιακή διαδικασία για τον εντοπισμό μελών της 
οικογένειας

Τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει μια τυποποιημένη επιχειρησιακή διαδικασία (ΤΕΔ) με τις αρμόδιες 
αρχές ή οργανώσεις που δύνανται να βοηθήσουν στον εντοπισμό και στην επανένωση μελών της 
οικογένειας, αδελφών και/ή συγγενών στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθορίζοντας τους αντίστοιχους ρόλους 
τους και τα καθήκοντά τους κατά τη διαδικασία.

Δείκτης 38.4: Οι εθνικές αρχές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη οικογενειακών δεσμών εάν το μέλος της 
οικογένειας, ο αδελφός/η αδελφή ή ο συγγενής βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

Συμπληρωματικό εργαλείο της EASO για τον εντοπισμό μελών της οικογένειας

Πρακτικός οδηγός της EASO για τον εντοπισμό μελών της οικογένειας

Ο πρακτικός οδηγός της EASO για τον εντοπισμό μελών της οικογένειας (EASO Practical guide on family 
tracing) περιλαμβάνει μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών και υλικού αναφοράς για την παροχή στήριξης 
στα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία εντοπισμού μελών της οικογένειας, καθώς και μια καταγραφή των 
υφιστάμενων πρακτικών εντοπισμού μελών της οικογένειας στην ΕΕ+. Οι ομάδες-στόχοι του εν λόγω 
οδηγού είναι οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά και 
συμμετέχουν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας εντοπισμού μελών της οικογένειας.

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Αιτιολογικές σκέψεις 13, 16, 24, 35
Άρθρο 6 παράγραφος 3 και 
άρθρο 8

Άρθρο 12 και άρθρο 16α 
παράγραφος 2

ΠΡΟΤΥΠΟ 39: Όταν μέλη της οικογένειας, αδέλφια και/ή συγγενείς του ανήλικου 
βρίσκονται νομίμως στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και κανείς δεν βρίσκεται νομίμως 
στο κράτος μέλος όπου διαμένει προς το παρόν ο ανήλικος, το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον η αποκατάσταση των οικογενειακών δεσμών 
είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

Δείκτης 39.1: Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει καθιερωμένη διαδικασία διαβούλευσης με τις 
αρμόδιες αρχές ή οργανώσεις (π.χ. παιδί, υπηρεσίες προστασίας κ.λπ.) για την πιθανότητα επανένωσης της 
οικογένειας.

Δείκτης 39.2: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και εφαρμόζει κατάλληλη διαδικασία 
συλλογής συμπληρωματικών πληροφοριών από το παιδί (π.χ. συνέντευξη στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Δουβλίνου).

Δείκτης 39.3: Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση σε πηγές ώστε να είναι σε θέση να συλλέγει 
εγκαίρως πληροφορίες από άλλα πρόσωπα, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. αδέλφια, άλλα πρόσωπα με τα 
οποία ταξίδεψε το παιδί κ.λπ.).

Δείκτης 39.4: Για λόγους διευκόλυνσης της εκτίμησης του υπέρτερου συμφέροντος, η αρμόδια αρχή διεξάγει 
έρευνες για την ύπαρξη μελών της οικογένειας, αδελφών και/ή συγγενών που διαμένουν σε άλλο κράτος 
μέλος.

Πρόσθετη παρατήρηση: Στις περιπτώσεις οι οποίες αφορούν ασυνόδευτο ανήλικο, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού. Όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του 
εκτελεστικού κανονισμού, ακόμη και αν «η διάρκεια των διαδικασιών σχετικά με την ανάθεση ανηλίκου 
συνεπάγεται υπέρβαση των προθεσμιών που καθορίζονται» στον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, αυτό «δεν 
αποτελεί οπωσδήποτε εμπόδιο στην συνέχιση της διαδικασίας προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους 
μέλους ή στην εκτέλεση της μεταγωγής» του ασυνόδευτου ανήλικου(14)�

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

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO%20Practical%20Guide%20on%20Family%20Tracing.pdf
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Δείκτης 39.5: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει καταλλήλως καταρτισμένο προσωπικό και σχετικά 
μέσα για να προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση και μέσω των 
σχετικών υποδειγμάτων του εκτελεστικού κανονισμού.

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Αιτιολογικές σκέψεις 13, 16, 24, 35
Άρθρο 6 παράγραφος 3, άρθρο 8 
παράγραφος 4

Άρθρο 12

ΠΡΟΤΥΠΟ 40: Όταν διαπιστώνεται ότι κανένα μέλος της οικογένειας ή συγγενής δεν 
βρίσκεται νομίμως στο έδαφος των κρατών μελών, το κράτος μέλος όπου διαμένει προς 
το παρόν ο ανήλικος προβαίνει παρά ταύτα σε εκτίμηση του υπέρτερου συμφέροντος 
του παιδιού προκειμένου να εξακριβώσει αν θα πρέπει να εξετάσει το ίδιο την αίτηση 
ασύλου.

Δείκτης 40.1: Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει καθιερωμένη διαδικασία διαβούλευσης με τις 
αρμόδιες αρχές ή οργανώσεις (π.χ. παιδί, υπηρεσίες προστασίας κ.λπ.) για το υπέρτερο συμφέρον το 
παιδιού.

Πρόσθετη παρατήρηση: Στις αρμόδιες αρχές ή οργανώσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες 
προστασίας των παιδιών και οι κοινωνικοί λειτουργοί που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα των 
ασυνόδευτων ανηλίκων.

Δείκτης 40.2: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και εφαρμόζει κατάλληλη 
διαδικασία συλλογής συμπληρωματικών πληροφοριών από το παιδί.

Πρόσθετη παρατήρηση: Παράδειγμα κατάλληλου μέσου συλλογής συμπληρωματικών πληροφοριών 
είναι η συνέντευξη της διαδικασίας του Δουβλίνου ή η συμπληρωματική συνέντευξη της διαδικασίας του 
Δουβλίνου.

Δείκτης 40.3: Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση σε πηγές ώστε να είναι σε θέση να συλλέγει 
εγκαίρως πληροφορίες από άλλα πρόσωπα, ανάλογα με την περίπτωση.

Πρόσθετη παρατήρηση: Στις άλλες πηγές, όπως αναφέρονται ανωτέρω, μπορεί να περιλαμβάνονται, 
για παράδειγμα, αδέλφια και/ή άλλα πρόσωπα με τα οποία ταξίδεψε ο ανήλικος στο κράτος μέλος όπου 
διαμένει προς το παρόν.

Δείκτης 40.4: Οι αρχές του κράτους μέλους διαθέτουν επαρκή αριθμό καταρτισμένου προσωπικού και άλλα 
κατάλληλα και σχετικά μέσα για να προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη χωρίς 
καθυστέρηση και μέσω των σχετικών υποδειγμάτων του εκτελεστικού κανονισμού.
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8. Εξαρτώμενα πρόσωπα και ρήτρες 
διακριτικής ευχέρειας
Ο κανονισμός του Δουβλίνου περιέχει μία διάταξη για τα εξαρτώμενα πρόσωπα και δύο διατάξεις που 
παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα άσκησης διακριτικής ευχέρειας. Αυτά τα μέσα που παρέχουν στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εξέταση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας 
διαφέρουν ως προς τη φύση τους από τα κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙΙ σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε να 
δικαιολογείται η προσθήκη χωριστής ενότητας στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

Καταστάσεις εξάρτησης
Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 16 Άρθρο 11

ΠΡΟΤΥΠΟ 41: Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να γνωρίζουν τις ιδιαίτερες 
υποχρεώσεις που υπέχουν έναντι εξαρτώμενων ή ευάλωτων προσώπων.

Δείκτης 41.1: Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την εξέταση των υποθέσεων αυτών διαθέτει 
το απαραίτητο επίπεδο εκπαίδευσης για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των υποχρεώσεών του σε 
καταστάσεις εξάρτησης και ευάλωτες καταστάσεις.

Δείκτης 41.2: Όταν εφιστάται η προσοχή σε καταστάσεις εξάρτησης ή ευάλωτες καταστάσεις, οι αρχές 
έχουν πρόσβαση σε σχετική εμπειρογνωσία για τους σκοπούς της παροχής συμβουλών.

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 7 παράγραφος 3 και 
άρθρο 16

Άρθρο 11

ΠΡΟΤΥΠΟ 42: Τα κράτη μέλη εκτιμούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αν έχουν 
προσκομιστεί επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να γίνουν αποδεκτά και εφαρμόζουν 
αναλόγως το άρθρο 16.

Δείκτης 42.1: Ο ειδικός χειριστής υποθέσεων είναι σε θέση να αναγνωρίσει ενδείξεις εξάρτησης στην υπό 
εξέταση υπόθεση και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες.

Δείκτης 42.2: Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση σε σχετική εμπειρογνωσία προκειμένου να 
αξιολογεί και να επαληθεύει οποιοδήποτε έγγραφο (όπως ιατρικά πιστοποιητικά) ή πειστικές πληροφορίες 
που παρέχονται.

Δείκτης 42.3: Η αρχή του κράτους μέλους μεριμνά ώστε τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να εκφράζουν τη 
συναίνεσή τους γραπτώς.

Ρήτρες διακριτικής ευχέρειας
Τα ακόλουθα πρότυπα καλύπτουν τα άρθρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πλήρους διακριτικής ευχέρειας 
των εμπλεκομένων κρατών μελών. Ως εκ τούτου, δεν θα γίνει καμία αναφορά σε συγκεκριμένες περιστάσεις 
ή όρους υπό τους οποίους μπορεί να εφαρμόζονται ή να χρησιμοποιούνται τα άρθρα που αναφέρονται σε 
αυτή τη συγκεκριμένη παράγραφο.

Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρο 17 παράγραφος 1
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ΠΡΟΤΥΠΟ 43: Η αρμόδια αρχή είναι έτοιμη να εφαρμόσει, κατά τη δική της ευχέρεια, τη 
ρήτρα διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 17 παράγραφος 1 σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας.

Δείκτης 43.1: Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση σε σχετική εμπειρογνωσία προκειμένου να 
αξιολογεί και να επαληθεύει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλη πληροφορία που παρέχεται.

Δείκτης 43.2: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει τα μέσα ώστε να έχει πρόσβαση στη σχετική 
εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση των παρεχόμενων εγγράφων.

Δείκτης 43.3: Κατά περίπτωση, το κράτος μέλος που αποφασίζει να εξετάσει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 
17 παράγραφος 1 καθίσταται το υπεύθυνο κράτος μέλος και ενημερώνει, χρησιμοποιώντας το δίκτυο 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας «DubliNet», το κράτος μέλος που ήταν προηγουμένως υπεύθυνο.

Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρο 17 παράγραφος 2

ΠΡΟΤΥΠΟ 44: Η αρμόδια αρχή εκτιμά, οποτεδήποτε πριν από τη λήψη πρώτης απόφασης 
επί της ουσίας, αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί το άρθρο 17 παράγραφος 2.

Δείκτης 44.1: Η χρήση του άρθρου 17 παράγραφος 2 εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια και των δύο κρατών 
μελών.

Δείκτης 44.2: Εάν οι αρχές του κράτους μέλους αποφασίσουν ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί το άρθρο 
17 παράγραφος 2, η αρχή του κράτους μέλους μεριμνά ώστε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να εκφράσει τη 
συναίνεσή του γραπτώς.

Πρόσθετη παρατήρηση: Η μη τήρηση της αρχικής προθεσμίας για την εφαρμογή των δεσμευτικών 
κριτηρίων δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτή καθαυτή λόγο εφαρμογής της ρήτρας διακριτικής ευχέρειας του 
άρθρου 17 παράγραφος 2.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 17 
παράγραφος 2

Τα κράτη μέλη διαθέτουν εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 
2 σε κατάλληλες περιπτώσεις.

Αναστολή της μεταφοράς
Κανονισμός Δουβλίνο III ΧΘΔ
Αιτιολογικές σκέψεις 17 και 21 Άρθρο 4

ΠΡΟΤΥΠΟ 45: Τα κράτη μέλη δεν προβαίνουν στη μεταφορά του ενδιαφερόμενου 
προσώπου εάν υπάρχουν σοβαροί και αποδεδειγμένοι λόγοι ώστε να πιστεύεται ότι 
η μεταφορά θα το έθετε σε ουσιαστικό κίνδυνο να υποστεί απάνθρωπη ή εξευτελιστική 
μεταχείριση στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα(15).

Δείκτης 45.1: Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα αξιολογεί αν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ο αιτών θα διέτρεχε πραγματικό κίνδυνο να υποστεί απάνθρωπη ή εξευτελιστική 
μεταχείριση μετά τη μεταφορά.

(15) Για σχετική νομολογία, βλέπε απόφαση ΔΕΕ της 21ης Δεκεμβρίου 2011, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-411/10 και C-493/10, N.S. κατά Secretary of 
State for the Home Department, EU:C:2011:865· απόφαση ΔΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2017, υπόθεση C-578/16, C.K. και λοιποί κατά Republika Slovenija, 
EU:C:2017:127· και απόφαση ΕΔΔΑ της 21ης Ιανουαρίου 2010, αριθ. 30696/09, M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας, CE:ECHR:2011:0121JUD003069609.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=EL
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187916&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6745258
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22GRE%22],%22appno%22:[%2230696/09%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-163290%22]}
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Δείκτης 45.2: Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα λαμβάνει, κατά περίπτωση, υπόψη τις 
μεμονωμένες εγγυήσεις που έχει παράσχει το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα για τον 
σκοπό της εκτίμησης της πιθανότητας πραγματικού κινδύνου απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης.

Πρόσθετη παρατήρηση: Οι χειριστές υποθέσεων θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπόψη ότι τα κριτήρια 
ευθύνης του κανονισμού του Δουβλίνου (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 3 παράγραφος 2) πρέπει 
να εφαρμόζονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ο Χάρτης) όπως 
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δικαιώματα του Χάρτη που αντιστοιχούν στα 
δικαιώματα τα οποία διασφαλίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πρέπει, 
σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του Χάρτη, να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της νομολογίας του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
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9. Μη αιτούντες
Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους συλλαμβάνει υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα ο οποίος βρίσκεται 
στο εν λόγω κράτος μέλος χωρίς τίτλο διαμονής, η αρχή αυτή επιτρέπεται να αναζητά στο σύστημα Eurodac 
προκειμένου να εντοπίσει υπόθεση που ενδεχομένως εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου. Η έρευνα αυτή 
επιτρέπεται για να καταστεί εφικτή η εξακρίβωση της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου προσώπου και να 
ελεγχθεί αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος μέλος.

Η αρμόδια αρχή που πραγματοποιεί την αναζήτηση στο σύστημα Eurodac μπορεί να αποστείλει αίτημα εκ 
νέου ανάληψης στο κράτος μέλος το οποίο θεωρεί υπεύθυνο προκειμένου να μεταφερθεί το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο στο έδαφος του υπεύθυνου κράτους μέλους.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν στον μη αιτούντα τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας 
μετά τη σύλληψή του. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όπως ορίζονται στον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ 
εφαρμόζονται εξίσου στους μη αιτούντες.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τους μη αιτούντες

Όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν επιθυμεί να υποβάλει νέα αίτηση σε ένα κράτος μέλος, οι αρμόδιες 
αρχές καταγράφουν το γεγονός αυτό σε επίσημη αναφορά.

Αντιπαραβολή στο Eurodac
Κανονισμός Δουβλίνο III Κανονισμός Eurodac II
Άρθρο 24 παράγραφοι 1, 2 και 3 Άρθρο 17

ΠΡΟΤΥΠΟ 46: Εάν το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διαμένει ένα πρόσωπο χωρίς 
τίτλο διαμονής αποφασίσει να αναζητήσει στο σύστημα Eurodac σύμφωνα με το άρθρο 
17 του κανονισμού Eurodac ΙΙ και η αναζήτηση καταλήξει ότι υπεύθυνο είναι άλλο κράτος 
μέλος, θα πρέπει να αποστέλλεται αίτημα εκ νέου ανάληψης εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας.

Δείκτης 46.1: Για την αναγνώριση υπόθεσης που ενδεχομένως εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου 
τίθενται στη διάθεση της αστυνομίας, των συνοριοφυλάκων, του προσωπικού των κέντρων κράτησης και 
άλλων δημόσιων λειτουργών πρώτης επαφής οδηγίες και πληροφορίες.

Δείκτης 46.2: Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση στο Eurodac για την αναγνώριση υπόθεσης που 
ενδεχομένως εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου, καθώς και σε άλλες σχετικές βάσεις δεδομένων.

Δείκτης 46.3: Ειδική μονάδα ή αρχή ορίζεται υπεύθυνη για τις υποθέσεις που εμπίπτουν στη διαδικασία 
του Δουβλίνου και για τη διαδικασία του Δουβλίνου ώστε οι υποθέσεις που εμπίπτουν στη διαδικασία του 
Δουβλίνου να παραπέμπονται στην εν λόγω αρχή.

Δείκτης 46.4: Το κράτος μέλος έχει καταρτίσει, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, εσωτερικές κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι λειτουργοί πρώτης επαφής μπορούν να 
παρουσιάσουν μια υπόθεση στις αρμόδιες για τη διαδικασία του Δουβλίνου αρχές.

Πρόσθετη παρατήρηση: Εάν υπήκοος τρίτης χώρας ή άπατρις επιστρέψει στο κράτος μέλος που υποβάλλει 
το αίτημα από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα και στο οποίο είχε προηγουμένως 
μεταφερθεί (μετά την απόρριψή της αίτησής του για διεθνή προστασία) και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν 
έχει στην κατοχή του τίτλο διαμονής, το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα μπορεί να αποστείλει αίτημα 
εκ νέου ανάληψης στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν 
μπορεί να μεταφερθεί για λόγους αποδοχής του προηγούμενου αιτήματος εκ νέου ανάληψης / αναδοχής· 
πρέπει πάντα να υποβάλλεται νέο αίτημα.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήματος ισχύουν από τη στιγμή που το κράτος μέλος το οποίο υπέβαλε το 
αίτημα διαπιστώσει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο επέστρεψε στο έδαφός του.
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Όταν το αίτημα εκ νέου ανάληψης δεν υποβάλλεται εντός της καθορισμένης προθεσμίας, το κράτος μέλος 
που υπέβαλε το αίτημα καθίσταται υπεύθυνο σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλει 
αίτηση διεθνούς προστασίας στο εν λόγω κράτος μέλος. Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα πρέπει 
να παρέχει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης. Εάν το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση και δεν το πράξει, το αιτούν κράτος μέλος εξακολουθεί να 
μπορεί να υποβάλει αίτημα εκ νέου ανάληψης.

Η πρακτική αυτή προκύπτει από την ερμηνεία που διατύπωσε το ΔΕΕ για το άρθρο 24 του κανονισμού 
Δουβλίνο III στην απόφασή του της 25ης Ιανουαρίου 2018, υπόθεση C-360/16, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας κατά Aziz Hasan (EU:C:2018:35).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=198763&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=7138166
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=198763&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=7138166
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10. Κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς 
και ένδικα μέσα
Οσάκις προσδιορίζεται το υπεύθυνο κράτος μέλος, πρέπει να γνωστοποιούνται κοινοποιούνται στο 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο η απόφαση μεταφοράς και τα διαθέσιμα ένδικα μέσα. Σε ορισμένα κράτη μέλη 
η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης μεταφοράς ενδέχεται να έχει αυτομάτως ανασταλτικό χαρακτήρα, 
ενώ σε κάποια άλλα κράτη μέλη η αναστολή της μεταφοράς έως την έκδοση τελικής απόφασης θα πρέπει να 
ζητείται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Με την επιφύλαξη των διαφορετικών πρακτικών όσον αφορά την 
κοινοποίηση και τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, ο κανονισμός καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη.

Πριν από την κοινοποίηση
Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρα 26 και 27

ΠΡΟΤΥΠΟ 47: Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης μεταφοράς.

Δείκτης 47.1: Ο προσδιορισμός της ευθύνης έχει εξεταστεί δεόντως και έχει οριστικοποιηθεί από το κράτος 
μέλος που υποβάλλει το αίτημα.

Δείκτης 47.2: Η έκδοση απόφασης μεταφοράς και η κοινοποίησή της (στον αιτούντα) δεν 
πραγματοποιούνται προτού το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δεχθεί ρητώς 
ή σιωπηρώς το αίτημα(16)�

Δείκτης 47.3: Το κράτος μέλος εκδίδει την απόφαση μεταφοράς μόνον εάν πληρούνται όλες οι νομικές 
απαιτήσεις για την απόφαση μεταφοράς.

Ορθή πρακτική όσον αφορά την εποπτεία των υποθέσεων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την επανεξέταση του φακέλου από δεύτερο χειριστή υποθέσεων ο οποίος 
ελέγχει για τυχόν σφάλματα και παραλείψεις πριν από την κοινοποίηση της απόφασης.

Έγκαιρη κοινοποίηση

ΠΡΟΤΥΠΟ 48: Η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να διασφαλίζει την κοινοποίηση της 
απόφασης εντός εύλογου χρόνου.

Δείκτης 48.1.α: Εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν έχει νομικό σύμβουλο, η αρχή του κράτους μέλους του 
κοινοποιεί την απόφαση σε γλώσσα που ο αιτών κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί.

Ή

Δείκτης 48.1.β: Εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει νομικό ή άλλο σύμβουλο, η αρχή του κράτους μέλους 
μπορεί να επιλέξει να κοινοποιήσει την απόφαση στον νομικό ή άλλο σύμβουλο που τον εκπροσωπεί 
σύμφωνα με την εθνική πρακτική.

Δείκτης 48.2: Προκειμένου να διασφαλίζεται η κοινοποίηση της μεταφοράς εντός της προθεσμίας, η αρχή 
του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων ή ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τον 
υπολογισμό των προθεσμιών και την επισήμανση της επερχόμενης λήξης των προθεσμιών.

(16) ΔΕΕ, απόφαση της 31ης Μαΐου 2018, υπόθεση C-647/16, Adil Hassan κατά Préfet du Pas-de-Calais, EU:C:2018:368.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202412&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6751206
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Ένδικα μέσα

ΠΡΟΤΥΠΟ 49: Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τα 
διαθέσιμα ένδικα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 27.

Δείκτης 49.1: Πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα παρέχονται στην απόφαση μεταφοράς.

Δείκτης 49.2: Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες προσφυγής και μεταφοράς.

Δείκτης 49.3: Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον πιθανό τρόπο εφαρμογής της αναστολής στο κράτος 
μέλος.

Δείκτης 49.4: Η κοινοποίηση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα ή τις οντότητες που 
μπορούν να παράσχουν νομική συνδρομή στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, όταν οι εν λόγω πληροφορίες δεν 
έχουν ήδη ανακοινωθεί.

ΠΡΟΤΥΠΟ 50: Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε νομική συνδρομή και, εάν 
απαιτείται, σε γλωσσική βοήθεια.

Δείκτης 50.1: Η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να εξασφαλίζει τη χορήγηση, κατόπιν αιτήματος, 
δωρεάν νομικής συνδρομής, όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν μπορεί να καταβάλει τις σχετικές 
δαπάνες, εκτός από τις περιπτώσεις που το ένδικο μέσο ή η επανεξέταση δεν έχει πραγματικές πιθανότητες 
επιτυχίας, χωρίς να περιορίζεται αυθαίρετα η πρόσβαση σε νομική συνδρομή.

Δείκτης 50.2: Η νομική συνδρομή περιλαμβάνει, οπωσδήποτε, την κατάρτιση των αναγκαίων δικονομικών 
εγγράφων και την εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίου.

Δείκτης 50.3: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει διαδικασίες για την πρόσβαση στη νομική συνδρομή οι 
οποίες ορίζονται στο εθνικό δίκαιο.

Γνωστοποίηση ένδικων μέσων που έχουν ανασταλτικό 
αποτέλεσμα

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 29 παράγραφος 1 Άρθρο 9

ΠΡΟΤΥΠΟ 51: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες προσφυγών ή επανεξέτασης 
που έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα και η παύση ισχύος αυτού του αποτελέσματος θα 
πρέπει να γνωστοποιούνται στο υπεύθυνο κράτος μέλος το ταχύτερο δυνατόν.

Δείκτης 51.1: Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα έχει γνώση του ανασταλτικού αποτελέσματος, εάν 
προβλέπεται, και γνωρίζει πότε αρχίζει και πότε παύει να ισχύει.

Δείκτης 51.2: Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα διαβιβάζει την πληροφορία ότι το ανασταλτικό 
αποτέλεσμα έχει αρχίσει να ισχύει εντός της αρχικής προθεσμίας μεταφοράς.

Δείκτης 51.3: Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα διαβιβάζει την πληροφορία σχετικά με την παύση 
ισχύος του ανασταλτικού αποτελέσματος αμέσως μετά τη λήξη του μέτρου.

Δείκτης 51.4: Η πληροφορία διαβιβάζεται μέσω του δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας DubliNet.

Ορθή πρακτική όσον αφορά την κοινοποίηση ανασταλτικού αποτελέσματος

Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα κοινοποιεί την πληροφορία με σαφή και αναμφίσημο τρόπο.
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11. Κράτηση
Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ θεσπίζει ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες για τις περιπτώσεις κράτησης ενός 
προσώπου. Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν συμφωνηθεί τα πρότυπα που παρατίθενται κατωτέρω όσον 
αφορά τη διαδικασία του Δουβλίνου.

Πρόσθετη παρατήρηση: Ένα πρόσωπο δεν μπορεί να κρατείται για τον μόνο λόγο ότι υπόκειται στη 
διαδικασία του Δουβλίνου. Η κράτηση πρέπει να βασίζεται σε ατομική αξιολόγηση, πρέπει να είναι 
αναλογική και να εφαρμόζεται μόνο εάν δεν μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά λιγότερο αυστηρά 
εναλλακτικά μέτρα.

Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρο 28

ΠΡΟΤΥΠΟ 52: Στις περιπτώσεις κράτησης σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αυστηρή τήρηση των προθεσμιών κράτησης και την 
εφαρμογή των βραχύτερων προθεσμιών για την αποστολή αιτημάτων μεταφοράς και την 
απάντηση σε αυτά.

Δείκτης 52.1: Στο προσωπικό των κέντρων κράτησης παρέχονται οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τη 
διαδικασία του Δουβλίνου ώστε να κατανοούν την εν λόγω διαδικασία και να μπορούν να ενημερώνουν 
τους κρατούμενους στους οποίους εφαρμόζεται ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ.

Δείκτης 52.2: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή ημερολόγιο 
αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την επισήμανση της επερχόμενης λήξης των 
προθεσμιών.

Δείκτης 52.3: Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων μπορεί να ιεραρχεί κατά προτεραιότητα τις προθεσμίες 
και να επισημαίνει τις επείγουσες υποθέσεις, όπως στην περίπτωση κράτησης του ενδιαφερόμενου 
προσώπου.

Δείκτης 52.4: Κατά την αποστολή αιτήματος μεταφοράς σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
κρατείται σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα 
ενημερώνει το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα για το γεγονός ότι το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο κρατείται και για τον επείγοντα χαρακτήρα της υπόθεσης.

Ορθή πρακτική όσον αφορά την προτεραιοποίηση των περιπτώσεων κράτησης

Οι βραχύτερες προθεσμίες για την παροχή απάντησης σε αίτημα μεταφοράς που προβλέπονται στο 
άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ θεωρούνται ότι αποτελούν την τελευταία πιθανή 
ημερομηνία αποστολής απάντησης. Θεωρείται ορθή πρακτική να δίνεται προτεραιότητα στα αιτήματα 
αυτά και να αποστέλλεται απάντηση το ταχύτερο δυνατόν, ανεξάρτητα από τις προθεσμίες, καθώς και 
να διασφαλίζεται ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κρατείται για όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό 
διάστημα.
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12. Μεταφορά
Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας του Δουβλίνου είναι η οργάνωση και η εκτέλεση της μεταφοράς του 
ενδιαφερόμενου προσώπου στο υπεύθυνο κράτος μέλος. Κατωτέρω αναφέρονται τα πρότυπα που βασίζονται 
στις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία αυτή.

Ρυθμίσεις
Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρα 29 έως 32 Άρθρα 7 έως 10

ΠΡΟΤΥΠΟ 53: Πριν από την αποστολή κοινοποίησης μεταφοράς στο υπεύθυνο κράτος 
μέλος, το κράτος μέλος αποστολής προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις για την ομαλή 
εκτέλεση της μεταφοράς.

Δείκτης 53.1: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή ημερολόγιο 
αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την επισήμανση της επερχόμενης λήξης των 
προθεσμιών.

Δείκτης 53.2: Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει καθιερωμένη διαδικασία για τη διαχείριση των 
μεταφορών και ελέγχει αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Πρόσθετη παρατήρηση: Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η παραλαβή της αποδοχής, 
η ενημέρωση σχετικά με τυχόν ειδικές ανάγκες και ο έλεγχος της ύπαρξης των εγγράφων του προσώπου που 
πρόκειται να μεταφερθεί.

Δείκτης 53.3: Όταν εντοπίζονται ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών αναγκών υγείας, 
το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται εγκαίρως στην κοινοποίηση προς το κράτος μέλος προς το οποίο 
απευθύνεται το αίτημα.

Πρόσθετη παρατήρηση: Σε περίπτωση προβλημάτων υγείας, οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται 
μέσω του παραρτήματος IX, εφόσον ο αιτών συναίνεσε στη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών. Κάθε 
ιατρικό έγγραφο που διαβιβάζεται θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο επικαιροποιημένο και πλήρες. 
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν συναινεί στη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων, περιλαμβάνεται 
περιγραφή της κατάστασης και των ιατρικών αναγκών στο πλαίσιο «Άλλες συναφείς πληροφορίες» του 
παραρτήματος VI.

Δείκτης 53.4: Όλα τα προσωπικά έγγραφα του αιτούντος, εφόσον είναι διαθέσιμα, διαβιβάζονται από το 
κράτος μέλος αποστολής στο υπεύθυνο κράτος μέλος κατά τον χρόνο της μεταφοράς. Στην περίπτωση 
εγγράφων τα οποία δεν απεστάλησαν κατά τον χρόνο της μεταφοράς, η αποστολή των εγγράφων 
συμφωνείται μεταξύ των δύο κρατών μελών σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ορθή πρακτική όσον αφορά την αποστολή εγγράφων

Τα έγγραφα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, κατόπιν συνεννόησης με το υπεύθυνο κράτος μέλος, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποστολή τους στην κατάλληλη αρχή και σε έγκυρη και επικαιροποιημένη 
διεύθυνση.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τις ομαδικές μεταφορές

Σε περίπτωση εκτέλεσης ομαδικών μεταφορών, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη έχουν συνάψει (διμερή) 
συμφωνία στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι ειδικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για τη 
μεταφορά αυτή.
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Ώρα και τόπος άφιξης
Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 8

ΠΡΟΤΥΠΟ 54: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ώρα και τον τόπο 
άφιξης, καθώς και τις συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες η εκτέλεση των 
μεταφορών δεν είναι δυνατή για εθνικούς λόγους.

Δείκτης 54.1: Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τις πληροφορίες σχετικά με την ώρα και τον τόπο άφιξης και 
τις κοινοποιούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τη χρήση της πλατφόρμας του Δουβλίνου

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές μέσω του DubliNet και της πλατφόρμας του Δουβλίνου 
της EASO. Η πλατφόρμα του Δουβλίνου της EASO εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτούς, δεδομένου 
ότι πρόκειται για ένα υποβοηθούμενο από την EASO ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον το οποίο 
χρησιμοποιείται για τη διμερή και πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών αυτού του είδους. Ο πίνακας 
ωρών άφιξης μεταφορών περιέχει όλες τις κοινοποιηθείσες ώρες άφιξης και επικαιροποιείται οσάκις 
υποβάλλεται σχετικό αίτημα.

Δείκτης 54.2: Το κράτος μέλος αποστολής δεν οργανώνει μεταφορές σε «κλειστές ημερομηνίες».

Πρόσθετη παρατήρηση: Κλειστές ημερομηνίες είναι οι ημερομηνίες κατά τις οποίες το υπεύθυνο κράτος 
μέλος δεν μπορεί να δεχθεί εισερχόμενες μεταφορές. Οι ημερομηνίες αυτές έχουν κοινοποιηθεί εγκαίρως 
σε όλα τα κράτη μέλη.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τις κλειστές ημερομηνίες

Τα κράτη μέλη αποφεύγουν να καθορίζουν μεγάλα διαστήματα κλειστών ημερομηνιών. Τα κράτη μέλη 
προσπαθούν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να αποδέχονται τις μεταφορές σε κλειστές ημερομηνίες, όπως 
σε περίπτωση ημερομηνιών που δεν απέχουν πολύ από την εκπνοή της προθεσμίας μεταφοράς του 
αιτούντος ή σε περίπτωση που το πρόσωπο κρατείται ή όταν υφίσταται υψηλός κίνδυνος διαφυγής.

Αναγγελία μεταφοράς
Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 29 Άρθρο 8

ΠΡΟΤΥΠΟ 55: Η προθεσμία για την αποστολή της κοινοποίησης μεταφοράς θα πρέπει να 
είναι τρεις εργάσιμες ημέρες.

Δείκτης 55.1: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή ημερολόγιο 
αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την επισήμανση της επερχόμενης λήξης των 
προθεσμιών.

Πρόσθετη παρατήρηση: Σε περίπτωση κράτησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται βραχύτερες προθεσμίες και ότι η διαδικασία είναι όσο το 
δυνατόν συντομότερη.

Δείκτης 55.2: Η αρμόδια αρχή διαθέτει, κατά το δυνατόν, ειδικό χειριστή υποθέσεων επιφορτισμένο με την 
υπόθεση και εφαρμόζει διαδικασία ενεργού διαχείρισης των υποθέσεων.

Δείκτης 55.3: Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν να τροποποιήσουν την προθεσμία των τριών 
ημερών προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τις πρακτικές πτυχές της μεταφοράς.
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Χρήση του DubliNet για τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά 
με μεταφορές

Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 31 Άρθρα 15, 19, άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2

ΠΡΟΤΥΠΟ 56: Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν μεταφορές πρέπει 
να αποστέλλονται μέσω του DubliNet, εκτός εάν η αλληλογραφία αφορά τον καθορισμό 
των πρακτικών διευθετήσεων ως προς την ώρα και τον τρόπο άφιξης του μεταγομένου.

Δείκτης 56.1: Η επεξεργασία των πληροφοριών που διαβιβάζονται μέσω του DubliNet πραγματοποιείται 
μόνο από τα εθνικά σημεία πρόσβασης των αντίστοιχων εθνικών μονάδων του Δουβλίνου.

Δείκτης 56.2: Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα DubliNet για την αποστολή των 
απαντήσεων.

Δείκτης 56.3: Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση του προαναφερόμενου συστήματος 
και είναι σε θέση να το χειριστούν.

Δείκτης 56.4: Οι χειριστές υποθέσεων διασφαλίζουν τη λήψη και την καταχώριση απόδειξης παραλαβής 
όλων των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του DubliNet.

Δείκτης 56.5: Τα μηνύματα (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) μεταξύ κρατών μελών που αφορούν 
τη μεμονωμένη εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ αποστέλλονται πάντα μέσω του κρυπτογραφημένου 
συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας DubliNet.

Δείκτης 56.6: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει άλλα εναλλακτικά ασφαλή μέσα επικοινωνίας, όπως 
λειτουργική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τον καθορισμό των πρακτικών διευθετήσεων ως 
προς την ώρα και τον τόπο άφιξης του μεταγομένου, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται στις πλέον 
επείγουσες περιπτώσεις.

Μεταφορά οικογενειών
Κανονισμός Δουβλίνο III
Αιτιολογική σκέψη 24

ΠΡΟΤΥΠΟ 57: Σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας της οικογένειας και του υπέρτερου 
συμφέροντος του παιδιού, τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να 
μεταφέρονται μαζί.

Δείκτης 57.1: Σε περίπτωση που ένα παιδί γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αποδοχή και 
στη μεταφορά, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στο έντυπο όλες τις πληροφορίες που αφορούν το παιδί, 
καθώς και πιστοποιητικό γέννησης ή άλλα έγγραφα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη γέννηση.

Πρόσθετη παρατήρηση: Δεν απαιτείται η αποστολή νέου αιτήματος εκ νέου ανάληψης / αναδοχής για 
νεογέννητο παιδί.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τα διεθνή πιστοποιητικά γέννησης

Για λόγους διευκόλυνσης της πλήρους κατανόησης των σχετικών πληροφοριών, ορισμένα κράτη μέλη 
επιλέγουν να επισυνάψουν στο έντυπό τους, εάν αυτό είναι εφικτό, διεθνές πιστοποιητικό γέννησης.

Δείκτης 57.2: Για τους σκοπούς της διατήρησης της ενότητας της οικογένειας, ιδίως όταν τα μέλη της 
βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας του Δουβλίνου, τα κράτη μέλη επιδεικνύουν ευελιξία 
κατά την οργάνωση της μεταφοράς.
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Ευελιξία ως προς τη μεταφορά
Εκτελεστικός κανονισμός
Άρθρο 9

ΠΡΟΤΥΠΟ 58: Σε κάθε επικοινωνία που αφορά περιπτώσεις καθυστέρησης, ακύρωσης 
ή αναβολής, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη επιδεικνύουν ευελιξία ως προς την εκ νέου 
οργάνωση της μεταφοράς.

Δείκτης 58.1: Το κράτος μέλος αποστολής ενημερώνει πάραυτα το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα. 
Τα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη νέα προθεσμία μεταφοράς, ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές για τις 
οποίες απαιτούνται ειδικές διευθετήσεις (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες).

Δείκτης 58.2: Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας DubliNet.

Δείκτης 58.3: Στο μέτρο του δυνατού, η αρμόδια αρχή διαθέτει ειδικό χειριστή υποθέσεων (ο οποίος έχει 
πρόσβαση στο DubliNet) επιφορτισμένο με την υπόθεση και εφαρμόζει διαδικασία ενεργού διαχείρισης των 
υποθέσεων.

Πρόσθετη παρατήρηση: Στις περιπτώσεις οι οποίες αφορούν ασυνόδευτο ανήλικο, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται το συμφέρον του παιδιού. Όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του 
εκτελεστικού κανονισμού, ακόμη και αν «η διάρκεια των διαδικασιών σχετικά με την ανάθεση ανηλίκου 
συνεπάγεται υπέρβαση των προθεσμιών που καθορίζονται» στον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, αυτό «δεν 
αποτελεί οπωσδήποτε εμπόδιο στην συνέχιση της διαδικασίας προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους 
μέλους ή στην εκτέλεση της μεταγωγής» του ασυνόδευτου ανήλικου.

Εσφαλμένες μεταφορές
Κανονισμός Δουβλίνο III
Άρθρο 29 παράγραφος 3

ΠΡΟΤΥΠΟ 59: Μόλις ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι ένα πρόσωπο έχει μεταφερθεί 
εσφαλμένα, πρέπει να ενημερώνει αμέσως το άλλο κράτος μέλος και να οργανώνει την 
επιστροφή του βάσει αμοιβαίας συμφωνίας.

Δείκτης 59.1: Τα κράτη μέλη που εμπλέκονται σε εσφαλμένη μεταφορά ανταλλάσσουν χωρίς καθυστέρηση 
όλες τις συναφείς πληροφορίες της υπόθεσης.

Δείκτης 59.2: Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας DubliNet.

Επιτυχείς μεταφορές
Κανονισμός Δουβλίνο III Κανονισμός Eurodac II
Άρθρο 29 παράγραφος 1 Άρθρο 10

ΠΡΟΤΥΠΟ 60: Η αρχή του κράτους μέλους πρέπει να επιθέτει στο Eurodac σήμανση όσον 
αφορά τις πληροφορίες σχετικά με μια επιτυχή μεταφορά το ταχύτερο δυνατόν μετά την 
άφιξη.

Δείκτης 60.1: Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει διαδικασία για την παρακολούθηση των αφίξεων στο 
έδαφός του οι οποίες σχετίζονται με προηγούμενο αίτημα μεταφοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Δουβλίνου.
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Δείκτης 60.2: Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει καθιερωμένη διαδικασία για τον καθορισμό των 
απαραίτητων καθηκόντων που πρέπει να εκτελεί το προσωπικό το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 10 του κανονισμού Eurodac II.

Εθελοντικές μεταφορές
Κανονισμός Δουβλίνο III Εκτελεστικός κανονισμός Κανονισμός Eurodac II 
Αιτιολογική σκέψη 24 Άρθρο 7 παράγραφος 1 

στοιχείο α)
Άρθρο 10

ΠΡΟΤΥΠΟ 61: Στην περίπτωση μεταφορών που οργανώνονται από τον αιτούντα 
ή άλλους φορείς χωρίς τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι συνθήκες της εθελοντικής μεταφοράς συνάδουν με 
τις συνθήκες των εθνικών κανονικών διαδικασιών αναχώρησης.

Δείκτης 61.1: Ο αιτών καλείται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής σχετικά με 
τις λεπτομέρειες των ταξιδιωτικών διακανονισμών του.

Δείκτης 61.2: Το υπεύθυνο κράτος μέλος ενημερώνεται σχετικά με την εθελοντική φύση της μεταφοράς.

Δείκτης 61.3: Μετά την οργάνωση της μεταφοράς, το κράτος μέλος αποστολής παρέχει στον αιτούντα, κατά 
περίπτωση, ταξιδιωτικά έγγραφα.

Δείκτης 61.4: Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το τυποποιημένο έντυπο (παράρτημα VI) για τη γνωστοποίηση 
των λεπτομερειών της μεταφοράς.

Δείκτης 61.5: Τα κράτη μέλη δεν οργανώνουν εθελοντικές μεταφορές για περιπτώσεις που χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής (π.χ. ζητήματα ασφάλειας).

Πρόσθετη παρατήρηση: Το υπεύθυνο κράτος μέλος επιτρέπεται να απορρίπτει μια εθελοντική μεταφορά 
και μπορεί να ζητεί αναχώρηση με συνοδεία ή ελεγχόμενη αναχώρηση.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου προσώπου

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος αποστολής διαπιστώσει ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να είναι επικίνδυνο ή βίαιο, είναι σημαντικό να 
ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος υποδοχής. Η πληροφορία αυτή γνωστοποιείται δεόντως στο κράτος 
μέλος υποδοχής το ταχύτερο δυνατόν.

Δείκτης 61.6: Το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα ενημερώνει το κράτος μέλος αποστολής μέσω 
του DubliNet για την επιτυχή μεταφορά ή για τη μη εμφάνιση του αιτούντος εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας.

Ορθή πρακτική όσον αφορά τις απροειδοποίητες αφίξεις

Εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μεταβεί στο υπεύθυνο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και 
εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, οι εν λόγω αρχές ενημερώνουν τα κράτη μέλη που υπέβαλαν το αίτημα 
και η διαδικασία του Δουβλίνου μπορεί να οριστικοποιηθεί με αμοιβαία συμφωνία.
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ΠΡΟΤΥΠΟ 62: Στην περίπτωση εθελοντικών μεταφορών, το κράτος μέλος που υποβάλλει 
το αίτημα ενημερώνει το κράτος μέλος αποστολής για τις επιτυχείς μεταφορές ή για τη μη 
εμφάνιση του αιτούντος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Δείκτης 62.1: Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει διαδικασία για την παρακολούθηση των αφίξεων στο 
έδαφός του οι οποίες σχετίζονται με προηγούμενο αίτημα μεταφοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Δουβλίνου.

Δείκτης 62.2: Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα ενημερώνει το κράτος μέλος αποστολής για την 
επιτυχή μεταφορά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας DubliNet.

Πρόσθετη παρατήρηση: Κατά την άφιξη, το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα πρέπει να επιθέτει στο 
Eurodac σήμανση όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
κανονισμού Eurodac II.
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Παράρτημα – Συνοπτικός πίνακας προτύπων 
διαδικασιών και δεικτών

1. Διαδικαστικές εγγυήσεις για τα άτομα που εμπίπτουν 
στη διαδικασία του Δουβλίνου

Απόρρητο
Πρότυπο Δείκτης
1. Η αρχή των κρατών μελών θα πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο των υποθέσεων που εμπίπτουν 

στη διαδικασία του Δουβλίνου.

1.1. Το προσωπικό της αρμόδιας αρχής γνωρίζει τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς 
που αφορούν το απόρρητο της διαδικασίας του Δουβλίνου.

1.2. Οι βάσεις δεδομένων και τα συστήματα αρχειοθέτησης των υποθέσεων σε κάθε 
κράτος μέλος είναι ασφαλή και τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού 
δικαίου.

1.3. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν μεμονωμένους αιτούντες και/ή μη αιτούντες 
ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών μόνο μέσω του DubliNet.

1.4. Τα κράτη μέλη δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες της υπόθεσης με άτομα που δεν 
είναι εξουσιοδοτημένα να γνωρίζουν πληροφορίες αυτού του είδους.

1.5. Οι συνεντεύξεις με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα διεξάγονται σε επαρκώς 
εξοπλισμένες χωριστές αίθουσες που διασφαλίζουν το απόρρητο των όσων 
λέγονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Παροχή πληροφοριών
Πρότυπο Δείκτης
2. Αμέσως μετά την κατάθεση αίτησης σε ένα κράτος μέλος, παρέχονται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο όλες 

οι σχετικές διαδικαστικές πληροφορίες και, ειδικότερα, το σχετικό φυλλάδιο.

2.1. Η αρχή του κράτους μέλους παρέχει τις πληροφορίες σε σαφή και απλή γλώσσα 
την οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί. 
Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατανοεί τις 
πληροφορίες που του παρέχονται.

2.2. Η ενημέρωση παρέχεται βάσει των ειδικών αναγκών και των προσωπικών 
περιστάσεων του ενδιαφερόμενου προσώπου.

2.3. Η αρχή του κράτους μέλους παρέχει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο τις πληροφορίες 
για τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ στο σχετικό φυλλάδιο.

Γλώσσα
Πρότυπο Δείκτης
3. Η προσωπική συνέντευξη στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου πρέπει να πραγματοποιείται σε γλώσσα 

την οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί.

3.1. Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση σε διερμηνείς που διαθέτουν τα 
κατάλληλα προσόντα για όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

3.2. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ερωτάται αν κατανοεί τον διερμηνέα κατά τη 
διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης. Εάν η απάντηση είναι αρνητική παρά 
τις προπαρασκευαστικές προσπάθειες, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την 
επίλυση του προβλήματος.
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Κατανόηση
Πρότυπο Δείκτης
4. Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατανοεί τις ερωτήσεις που 

του τίθενται και τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης. 

4.1. Κατά την έναρξη της συνέντευξης επεξηγούνται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
ο σκοπός και το πλαίσιο της συνέντευξης.

4.2. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ερωτάται αν κατανοεί τις ερωτήσεις και τις 
πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

4.3. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα 
να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με ανακολουθίες, αντιφάσεις και/ή παραλείψεις.

4.4. Μετά τη συνέντευξη, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται και του παρέχεται 
η δυνατότητα, εάν απαιτείται, να διορθώσει τυχόν λάθη και δηλώσεις. Οι 
διορθώσεις αυτές καταγράφονται.

4.5. Μετά τη συνέντευξη παρέχεται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και/ή στον νομικό 
εκπρόσωπο γραπτή περίληψη της συνέντευξης.

Κατοχή και αξιολόγηση νέων πληροφοριών
Πρότυπο Δείκτης
5. Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Δουβλίνου το 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει συναφείς πληροφορίες που αφορούν την υπόθεσή 
του και ότι είναι ενήμερο για το δικαίωμα αυτό.

5.1. Παρέχονται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο γενικές πληροφορίες σχετικά με τον 
χρόνο και τον τόπο αποστολής των εγγράφων και των πληροφοριών που αφορούν 
την υπόθεσή του.

5.2. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια αρχή προς 
εξέταση αιτήματα και αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών 
γνωματεύσεων.

5.3. Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει διαδικασία ώστε να γνωστοποιείται στον 
χειριστή υποθέσεων κάθε νέα πληροφορία που αφορά την υπόθεση.

6. Εάν, κατά τη διαδικασία του Δουβλίνου ανακύψουν νέες πληροφορίες, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, κατά 
περίπτωση, να λαμβάνονται υπόψη από την αρχή του κράτους μέλους στο κατάλληλο στάδιο της διαδικασίας.

6.1. Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει διαδικασία που εγγυάται ότι το 
ενδιαφερόμενο ή άλλο πρόσωπο (π.χ. ο εκπρόσωπος) ή η οργάνωση μπορεί να 
υποβάλει νέες πληροφορίες ή να επισημάνει τη μεταβολή των περιστάσεων κατά 
τη διάρκεια εξέτασης της υπόθεσης.

6.2. Στο μέτρο του δυνατού, η αρμόδια αρχή αναθέτει την υπόθεση σε ειδικό χειριστή 
υποθέσεων και εφαρμόζει διαδικασία ενεργού διαχείρισης των υποθέσεων.

2. Αναγνώριση υπόθεσης που ενδεχομένως εμπίπτει 
στη διαδικασία του Δουβλίνου

Πρότυπο Δείκτης
7. Η αρχή του κράτους μέλους η οποία εντοπίζει υποθέσεις που ενδεχομένως εμπίπτουν στη διαδικασία 

του Δουβλίνου διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την αναγνώριση των εν λόγω υποθέσεων

7.1. Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση στο Εurodac, καθώς και σε άλλες 
σχετικές βάσεις δεδομένων και, όταν επιτρέπεται η πρόσβαση, στο VIS με σκοπό 
την αναγνώριση υπόθεσης που ενδεχομένως εμπίπτει στη διαδικασία του 
Δουβλίνου.

7.2. Ο χειρισμός των υποθέσεων που εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου και 
η εφαρμογή της διαδικασίας του Δουβλίνου ανατίθενται σε ειδική μονάδα ή αρχή 
εντός της αρχής του κράτους μέλους ώστε οι υποθέσεις που εμπίπτουν στη 
διαδικασία του Δουβλίνου να παραπέμπονται στην εν λόγω αρχή.
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Πρότυπο Δείκτης
8. Το προσωπικό της αρχής του κράτους μέλους το οποίο εντοπίζει υποθέσεις που ενδεχομένως εμπίπτουν στη 

διαδικασία του Δουβλίνου έχει επαρκή γνώση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και είναι σε θέση να αναγνωρίσει 
ποια υπόθεση εμπίπτει ενδεχομένως στη διαδικασία του Δουβλίνου και να την παραπέμψει για περαιτέρω 
αξιολόγηση.

8.1. Το προσωπικό της αρμόδιας αρχής που εντοπίζει για πρώτη φορά υπόθεση που 
ενδεχομένως εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου έχει γνώση του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙΙ και διαθέτει βασικό επίπεδο κατανόησης των δεικτών που θα πρέπει 
να αναζητεί όταν αξιολογεί αν έχει εφαρμογή ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ.

8.2. Το προσωπικό της αρμόδιας αρχής που εντοπίζει για πρώτη φορά υπόθεση που 
ενδεχομένως εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου γνωρίζει πού πρέπει να 
απευθύνεται για περαιτέρω πληροφορίες ή για την κίνηση πιθανής διαδικασίας του 
Δουβλίνου, κατά προτίμηση την αρχή που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή 
της διαδικασίας του Δουβλίνου. 

8.3. Μετά την αναγνώριση μιας υπόθεσης που εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου, 
προβλέπεται καθιερωμένη διαδικασία για την παραπομπή της υπόθεσης στην αρχή 
που είναι επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή της διαδικασίας του Δουβλίνου.

8.4. Οι υποθέσεις που εμπίπτουν στον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ παραπέμπονται στην 
αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή της διαδικασίας του Δουβλίνου το 
ταχύτερο δυνατόν.

Το σύστημα Eurodac
Πρότυπο Δείκτης
9. Όταν υποβάλλεται αίτηση ασύλου, τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος πρέπει να καταχωρίζονται ως 

κατηγορίας 1 το συντομότερο δυνατόν και εντός 72 ωρών. Σε περίπτωση παράνομης εισόδου, τα δακτυλικά 
αποτυπώματα πρέπει να καταχωρίζονται ως κατηγορίας 2 εντός 72 ωρών από τη σύλληψη.

9.1. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους έχει εύκολη πρόσβαση σε κατάλληλες 
συσκευές για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και την αντιπαραβολή τους 
στη βάση δεδομένων Eurodac λίγο μετά την υποβολή της αίτησης ασύλου ή την 
παράνομη είσοδο. Οι συσκευές αυτές πρέπει να βρίσκονται κοντά στον χώρο 
υποβολής της αίτησης ασύλου ή κοντά στο σημείο εντοπισμού της παράνομης 
εισόδου.

9.2. Τα αποτελέσματα από τις βάσεις δεδομένων θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση 
της εθνικής αρχής που είναι επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή της διαδικασίας του 
Δουβλίνου λίγο μετά την πραγματοποίηση της αναζήτησης.

10. Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποφασίσει να πραγματοποιήσει αναζήτηση μη αιτούντος 
(αναζήτηση κατηγορίας 3) στο Eurodac και από το αποτέλεσμα της αναζήτησης προκύψει ότι έχει εφαρμογή 
ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ, η υπόθεση θα πρέπει να παραπέμπεται στην αρχή του κράτους μέλους που είναι 
υπεύθυνη για τη διαδικασία του Δουβλίνου.

10.1. Το προσωπικό της εθνικής αρχής που πραγματοποιεί την αναζήτηση κατηγορίας 
3 έχει βασική γνώση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και γνωρίζει πού θα πρέπει να 
παραπεμφθεί η υπόθεση για περαιτέρω εφαρμογή της διαδικασίας του Δουβλίνου.

11. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο Eurodac θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες 
από το Eurodac, όπως προηγούμενη ή προηγούμενες παράνομες διελεύσεις συνόρων, προηγούμενη 
ή προηγούμενες αιτήσεις, αν ένα κράτος μέλος χορήγησε διεθνή προστασία, αν ο αιτών μεταφέρθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος ή αν άλλο κράτος μέλος εφάρμοσε τη ρήτρα διακριτικής ευχέρειας.

11.1. Η αρχή του κράτους μέλους χρησιμοποιεί συστηματική διάταξη των 
αποτελεσμάτων, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτόν την άμεση ανάγνωση όλων 
των διαθέσιμων πληροφοριών από το Eurodac.

11.2. Οι πληροφορίες από το Eurodac θα πρέπει να είναι σαφείς και εύληπτες για όλα τα 
κράτη μέλη όταν περιλαμβάνονται σε αίτημα εκ νέου ανάληψης / αναδοχής.
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Πρότυπο Δείκτης
12. Η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων Eurodac 

σύμφωνα με τον κανονισμό Eurodac ΙΙ. Μετά από μια μεταφορά, η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει 
να καταχωρίζει στη βάση δεδομένων Eurodac τις ακόλουθες πληροφορίες: τυχόν εφαρμογή της ρήτρας 
διακριτικής ευχέρειας, απέλαση, χορήγηση διεθνούς προστασίας, έκδοση άδειας παραμονής, εάν το πρόσωπο 
εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών μελών, εάν απέκτησε την ιθαγένεια και/ή εάν το καθεστώς διεθνούς 
προστασίας ανακλήθηκε ή τερματίστηκε ή δεν έγινε δεκτή η ανανέωσή του.

12.1.α: Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο 
παρέχει στο κράτος μέλος τη δυνατότητα διαβίβασης πληροφοριών από το 
εθνικό σύστημα αρχειοθέτησης υποθέσεων στη βάση δεδομένων.

Ή
12.1.β: Εάν η αρχή του κράτους μέλους δεν διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα 

για τη διαβίβαση των συναφών πληροφοριών από το εθνικό αρχείο στη βάση 
δεδομένων Eurodac, το αρμόδιο προσωπικό σε εθνικό επίπεδο πρέπει να 
γνωρίζει ποιες πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβαστούν στη βάση δεδομένων 
Eurodac και οι αρχές θα πρέπει να έχουν τα μέσα για τη μη αυτοματοποιημένη 
διαβίβαση των συναφών πληροφοριών στη βάση δεδομένων.

Το σύστημα VIS
Πρότυπο Δείκτης
13. Στις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση, η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να 

πραγματοποιεί αναζήτηση στη βάση δεδομένων του VIS προκειμένου να εξακριβώσει αν κάποιο άλλο κράτος 
μέλος χορήγησε θεώρηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

13.1. Στις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση βάσει του δικαίου της ΕΕ, 
η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του VIS για την 
αναγνώριση υποθέσεων που εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου και τη 
θεωρεί πηγή πληροφοριών.

13.2. Το προσωπικό της αρχής του κράτους μέλους που αναγνώρισε ότι μια 
υπόθεση εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου έχει γνώση των θεωρήσεων 
που χορηγήθηκαν ως πιθανού λόγου υποβολής αιτήματος εκ νέου 
ανάληψης / αναδοχής.

Έγγραφα που ανήκουν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο
Πρότυπο Δείκτης

14. Στο πλαίσιο της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει επίγνωση της 
σημασίας όλων των σχετικών εγγράφων που υποβάλλει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε κάθε στάδιο εν 
εξελίξει διαδικασίας ως στοιχείων αναγνώρισης υπόθεσης που εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου και να 
τα λαμβάνει υπόψη.

14.1. Το προσωπικό της αρχής του κράτους μέλους που εντοπίζει το έγγραφο ή τα 
έγγραφα έχει επαρκή γνώση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και γνωρίζει πού θα 
πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση για τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ.

14.2. Η αρμόδια αρχή διαθέτει ειδική διαδικασία και διαθέτει εμπειρογνωσία για τον 
έλεγχο της γνησιότητας των εγγράφων.

15. Εάν από έγγραφο που αποκτάται σε οποιοδήποτε στάδιο εν εξελίξει διαδικασίας προκύψει ότι έχει εφαρμογή 
ο κανονισμός Δουβλίνο III, η υπόθεση θα πρέπει να παραπέμπεται στην αρχή που είναι υπεύθυνη για τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας του Δουβλίνου.

15.1. Το προσωπικό της αρχής του κράτους μέλους που βρίσκει το έγγραφο έχει 
επαρκή γνώση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και είναι σε θέση να προβεί σε βασική 
αξιολόγηση της συνάφειας του εγγράφου με τον κανονισμό. 

15.2. Το προσωπικό της αρμόδιας αρχής που εντοπίζει το έγγραφο γνωρίζει πού πρέπει 
να παραπέμψει την υπόθεση ώστε να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες 
σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ.
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Η προσωπική συνέντευξη
Πρότυπο Δείκτης
16. Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται πριν από την έκδοση απόφασης μεταφοράς, εκτός εάν το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο έχει διαφύγει ή έχει παράσχει ήδη όλες τις συναφείς πληροφορίες.

16.1. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει επαρκή μέσα για τη διεξαγωγή της 
συνέντευξης.

16.2. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει καθιερωμένη διαδικασία για τον 
προγραμματισμό συνεντεύξεων, ούτως ώστε να δίνεται προτεραιότητα στις 
συνεντεύξεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου 
ανάλογα με τις καθορισμένες προθεσμίες.

17. Ο χειριστής υποθέσεων εξετάζει προσεκτικά και μελετά τις πληροφορίες που αφορούν τον φάκελο 
της υπόθεσης πριν από τη διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης.

17.1. Ο φάκελος της υπόθεσης τίθεται στη διάθεση του αρμόδιου χειριστή αρκετό 
χρονικό διάστημα πριν από τη συνέντευξη ώστε να έχει τη δυνατότητα να 
προετοιμαστεί καταλλήλως.

17.2. Κατά την προετοιμασία λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους.

18. Η προσωπική συνέντευξη θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ που αφορούν 
τον αιτούντα και τη διαδικασία του Δουβλίνου.

18.1. Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται βάσει τυποποιημένου πρωτοκόλλου 
συνεντεύξεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη όλων των πτυχών που 
αφορούν τον αιτούντα και τη διαδικασία του Δουβλίνου. 

18.2. Στη συνέντευξη τίθενται ερωτήσεις σχετικά με την οικογένεια ή τους συγγενείς 
που βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών, τα εξαρτώμενα μέλη και τη 
διαδρομή που ακολουθήθηκε.

18.3. Το τυποποιημένο πρωτόκολλο συνέντευξης διασφαλίζει ότι κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης καλύπτονται και οι δείκτες του Δουβλίνου που δεν είναι διαθέσιμοι 
μέσω αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων (Eurodac, VIS).

18.4. Το προσωπικό που διεξάγει την προσωπική συνέντευξη είναι κατάλληλα 
καταρτισμένο και έχει επαρκή γνώση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ ώστε 
να γνωρίζει πότε να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις από το τυποποιημένο 
πρωτόκολλο.

3. Αίτημα πληροφοριών

Πρότυπο Δείκτης
19. Αίτημα πληροφοριών υποβάλλεται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 4 

και το άρθρο 34 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι για την υποβολή του αιτήματος και ότι τηρούνται οι αντίστοιχες προθεσμίες.

19.1. Η αρχή του κράτους μέλους χρησιμοποιεί το διαθέσιμο τυποποιημένο έντυπο για 
να ζητήσει πληροφορίες εγκαίρως και με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

19.2. Οι χειριστές υποθέσεων είναι σε θέση να καθορίσουν και να εφαρμόσουν τους 
επαρκείς λόγους που αιτιολογούν την υποβολή αιτημάτων πληροφοριών.

19.3. Σε περίπτωση αποστολής αιτημάτων πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 6 
παράγραφος 5 και 16 παράγραφος 4 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, η αρμόδια αρχή 
εξασφαλίζει τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερομένων π.χ. του παιδιού, των 
υπηρεσιών προστασίας κ.λπ., στον εντοπισμό μελών της οικογένειας.
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Πρότυπο Δείκτης
20. Η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να απαντά σε αίτημα πληροφοριών το συντομότερο δυνατόν και 

το αργότερο εντός πέντε εβδομάδων. Η απάντηση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 6 παράγραφος 5, 
το άρθρο 16 παράγραφος 4 και το άρθρο 34 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

20.1. Η αρμόδια αρχή διαθέτει υπόδειγμα ή τυποποιημένο έντυπο προκειμένου να 
διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή ακριβών πληροφοριών.

20.2. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή 
ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την 
επισήμανση της επερχόμενης λήξης των προθεσμιών.

20.3. Τα μέλη του προσωπικού που απαντούν στο αίτημα πληροφοριών έχουν επαρκή 
πρόσβαση σε όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων που είναι απαραίτητες για την 
απάντηση.

20.4. Ο τύπος της απάντησης θα πρέπει να αποστέλλεται υπό μορφή συνημμένου ως 
κλειστό έγγραφο το οποίο δεν μπορεί να υποβληθεί αργότερα σε επεξεργασία.

20.5. Οι χειριστές υποθέσεων είναι σε θέση να καθορίσουν και να εφαρμόσουν τους 
επαρκείς λόγους που αιτιολογούν την απάντηση σε αιτήματα πληροφοριών.

20.6. Σε περίπτωση απάντησης σε αιτήματα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 
και το άρθρο 16 παράγραφος 4, οι εθνικές αρχές εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των 
σχετικών ενδιαφερομένων, π.χ. των υπηρεσιών προστασίας των παιδιών κ.λπ., για 
τον εντοπισμό μελών της οικογένειας.

21. Για την προώθηση της ασφαλούς, ταχείας και αξιόπιστης επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών, τα αιτήματα 
πληροφοριών πρέπει να αποστέλλονται μέσω του DubliNet και σε γλώσσα αμοιβαίως κατανοητή από τις 
αρμόδιες αρχές και των δύο κρατών μελών.

21.1. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα DubliNet για την 
αποστολή των αιτημάτων.

21.2. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση του 
προαναφερόμενου συστήματος και είναι σε θέση να το χειριστούν.

21.3. Τα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη γλώσσα επικοινωνίας που θα 
χρησιμοποιούν για τον περιορισμό τυχόν σύγχυσης, γλωσσικής παρανόησης 
ή ανάγκης μετάφρασης που μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία.

21.4. Οι χειριστές υποθέσεων διασφαλίζουν τη λήψη και την καταχώριση απόδειξης 
παραλαβής όλων των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του DubliNet.

4. Αξιολόγηση της ευθύνης

Ενημέρωση και κατάρτιση
Πρότυπο Δείκτης
22. Η αρμόδια αρχή που είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση της ευθύνης διαθέτει τους απαραίτητους πόρους 

και είναι ενήμερη για τις υποχρεώσεις της. Οι οικείοι χειριστές υποθέσεων είναι επαρκώς καταρτισμένοι και 
εξοικειωμένοι με την ιεράρχηση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ευθύνης και 
τις εφαρμοζόμενες προθεσμίες.

22.1. Για τη διαδοχική εφαρμογή της ιεράρχησης των κριτηρίων αξιολόγησης της 
ευθύνης στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου χρησιμοποιείται σχετική 
μεθοδολογία και διαδικασία εργασίας.

22.2. Η αρμόδια αρχή ελέγχει αν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με τον προσδιορισμό της ευθύνης.

22.3. Όταν οι πληροφορίες για την αξιολόγηση της ευθύνης είναι ελλιπείς ή απαιτούνται 
διευκρινίσεις και ένα άλλο κράτος μέλος ενδέχεται να έχει στην κατοχή του 
χρήσιμες πληροφορίες, η αρμόδια αρχή υποβάλλει αίτημα στο εν λόγω κράτος 
μέλος ή στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού 
Δουβλίνο ΙΙΙ.
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Πλήρης φάκελος
Πρότυπο Δείκτης
23. Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει ότι ο φάκελος της υπόθεσης είναι πλήρης και περιέχει όλα τα 

αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ευθύνης σύμφωνα με την ιεράρχηση των 
κριτηρίων που καθορίζονται στον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ.

23.1. Οι χειριστές υποθέσεων έχουν μια γενική εικόνα όλων των συναφών πληροφοριών 
που έχουν συλλεχθεί για μια μεμονωμένη υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
διαβημάτων εκ μέρους του αιτούντος, και εφαρμόζουν αναλόγως τα κριτήρια 
προσδιορισμού του κεφαλαίου ΙΙΙ.

23.2. Οι χειριστές υποθέσεων χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες για να 
προσδιορίσουν το πιθανότερο υπεύθυνο κράτος μέλος.

23.3. Στο μέτρο του δυνατού, οι χειριστές υποθέσεων καταγράφουν την αξιολόγηση της 
υπό εξέταση υπόθεσης.

Επιτρεπόμενα αποδεικτικά στοιχεία και αξιολόγησή τους
Πρότυπο Δείκτης
24. Αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν στην εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται στα 

άρθρα 8, 10 ή 16 θα πρέπει να επιτρέπονται και να λαμβάνονται υπόψη από το κράτος μέλος που υποβάλλει 
το αίτημα πριν άλλο κράτος μέλος αποδεχθεί το αίτημα εκ νέου ανάληψης / αναδοχής. 

24.1. Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει διαδικασία ώστε να διασφαλίζεται ότι το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή άλλοι συναφείς φορείς που ενεργούν για λογαριασμό 
του ενδιαφερόμενου προσώπου μπορούν να υποβάλουν νέες πληροφορίες 
ή να επισημάνουν τη μεταβολή των περιστάσεων κατά τη διάρκεια εξέτασης της 
υπόθεσης.

24.2. Στο μέτρο του δυνατού, η αρμόδια αρχή αναθέτει την υπόθεση σε ειδικό χειριστή 
υποθέσεων και εφαρμόζει διαδικασία ενεργού διαχείρισης των υποθέσεων.

5. Αποστολή του αιτήματος εκ νέου ανάληψης / αναδοχής

Έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων
Πρότυπο Δείκτης
25. Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει ότι το αίτημα εκ νέου ανάληψης / αναδοχής υποβάλλεται το ταχύτερο 

δυνατόν στο κράτος μέλος που είναι κατά πάσα πιθανότητα υπεύθυνο. Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα 
υποβάλλεται σύμφωνα με τις προθεσμίες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού.

25.1. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή 
ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την 
επισήμανση της επερχόμενης λήξης των προθεσμιών.

25.2. Τα αιτήματα για επείγουσες απαντήσεις σε άλλα κράτη μέλη επισημαίνονται με 
σαφήνεια και προσδιορίζονται οι λόγοι που αιτιολογούν την παροχή απάντησης 
αυτού του είδους.

Συμπερίληψη αποδεικτικών στοιχείων και έμμεσων αποδείξεων
Πρότυπο Δείκτης
26. Το αίτημα εκ νέου ανάληψης / αναδοχής θα πρέπει να υποβάλλεται μέσω των τυποποιημένων εντύπων και 

να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία ή έμμεσες αποδείξεις(17), καθώς και όσο το δυνατόν περισσότερα άλλα 
συναφή στοιχεία που επιτρέπουν στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα να αξιολογεί πλήρως εάν 
είναι υπεύθυνο.

26.1. Οι χειριστές υποθέσεων έχουν πρόσβαση στα διάφορα υποδείγματα 
τυποποιημένων εντύπων που παρέχονται.

26.2. Οι χειριστές υποθέσεων έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ομοιόμορφη χρήση 
των προαναφερόμενων υποδειγμάτων τυποποιημένων εντύπων.

26.3. Οι χειριστές υποθέσεων συνοδεύουν το αίτημά τους με τον μέγιστο δυνατό αριθμό 
των απαιτούμενων πληροφοριών.

26.4. Οι χειριστές υποθέσεων περιλαμβάνουν, όταν υπάρχουν, όλα τα μέσα διαθέσιμων 
αποδεικτικών στοιχείων ή, ελλείψει αυτών, όλα τα μέσα έμμεσων αποδείξεων.

(17)  Όπως περιγράφονται στους δύο καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.
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Χρήση του DubliNet για την αποστολή αιτημάτων
Πρότυπο Δείκτης
27. Για την προώθηση της ασφαλούς, ταχείας και αξιόπιστης επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών, τα αιτήματα 

αποστέλλονται μέσω του DubliNet και σε γλώσσα αμοιβαίως κατανοητή από τις αρμόδιες αρχές και των δύο 
κρατών μελών.

27.1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα DubliNet για την αποστολή 
των αιτημάτων.

27.2. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση του προαναφερόμενου 
συστήματος και είναι σε θέση να το χειριστούν.

27.3. Τα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη γλώσσα επικοινωνίας που θα 
χρησιμοποιούν για τον περιορισμό τυχόν σύγχυσης, γλωσσικής παρανόησης 
ή ανάγκης μετάφρασης που μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία.

27.4. Οι χειριστές υποθέσεων διασφαλίζουν τη λήψη και την καταχώριση απόδειξης 
παραλαβής όλων των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του DubliNet.

27.5. Τα μηνύματα (συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων) μεταξύ των κρατών 
μελών που αφορούν τη μεμονωμένη εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου 
αποστέλλονται πάντα μέσω του κρυπτογραφημένου συστήματος ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας DubliNet. 

27.6. Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί το κατάλληλο τυποποιημένο έντυπο, το οποίο 
παρέχεται από την Επιτροπή, για την υποβολή του αιτήματος.

6. Απάντηση στο αίτημα εκ νέου ανάληψης / αναδοχής

Έγκαιρες απαντήσεις
Πρότυπο Δείκτης
28. Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα πρέπει να απαντά στο αίτημα εκ νέου 

ανάληψης / αναδοχής εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

28.1. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή 
ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την 
επισήμανση της επερχόμενης λήξης των προθεσμιών.

28.2. Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων μπορεί να ιεραρχεί κατά προτεραιότητα τις 
διάφορες προθεσμίες και να επισημαίνει τα αιτήματα επείγουσας απάντησης.

Σαφής και αναμφίσημη διατύπωση
Πρότυπο Δείκτης
29. Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η απάντηση είναι σαφής 

και αναμφίσημη σε σχέση με το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και τη θετική ή αρνητική φύση της απάντησης.

29.1. Η αρμόδια αρχή διαθέτει υπόδειγμα ή τυποποιημένο έντυπο.

29.2. Ο τύπος της απάντησης είναι κλειστό έγγραφο το οποίο δεν μπορεί να υποβληθεί 
αργότερα σε επεξεργασία.

29.3. Η απάντηση περιλαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 
ενδιαφερόμενου προσώπου όπως έχουν καταχωριστεί στο κράτος μέλος προς το 
οποίο απευθύνεται το αίτημα.
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Χρήση του DubliNet για την αποστολή απαντήσεων
Πρότυπο Δείκτης
30. Για την προώθηση της ασφαλούς, ταχείας και αξιόπιστης επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών, οι 

απαντήσεις αποστέλλονται μέσω του DubliNet και σε γλώσσα αμοιβαίως κατανοητή από τις αρμόδιες αρχές 
και των δύο κρατών μελών.

30.1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στο DubliNet για την αποστολή των 
απαντήσεων.

30.2. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση του προαναφερόμενου 
συστήματος και είναι σε θέση να το χειριστούν.

30.3. Τα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη γλώσσα επικοινωνίας που θα 
χρησιμοποιούν για τον περιορισμό τυχόν σύγχυσης, γλωσσικής παρανόησης 
ή ανάγκης μετάφρασης που μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία.

30.4. Οι εργαζόμενοι σε υποθέσεις ασύλου διασφαλίζουν τη λήψη και την καταχώριση 
απόδειξης παραλαβής όλων των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του 
DubliNet.

30.5. Τα μηνύματα (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) μεταξύ των κρατών 
μελών που αφορούν τη μεμονωμένη εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ 
αποστέλλονται πάντα μέσω του κρυπτογραφημένου συστήματος DubliNet. 

Θετικές απαντήσεις
Πρότυπο Δείκτης
31. Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει την παραπομπή στο σχετικό άρθρο και ότι περιλαμβάνονται στην 

απάντηση οι πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν τη μεταφορά.

31.1. Η αρμόδια αρχή διαθέτει υπόδειγμα ή τυποποιημένο έντυπο το οποίο 
χρησιμοποιεί για την αποστολή θετικής απάντησης σε αίτημα εκ νέου 
ανάληψης / αναδοχής.

31.2. Η απάντηση περιλαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος 
όπως έχουν καταχωριστεί στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.

31.3. Στην απάντηση αναφέρεται η νομική βάση στην οποία βασίζεται η αποδοχή.

31.4. Στην απάντηση επισημαίνονται ο προτιμώμενος τόπος άφιξης και η προθεσμία.

Σιωπηρή αποδοχή
Πρότυπο Δείκτης
32. Σε περίπτωση σιωπηρής αποδοχής, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνούν ως προς τις 

λεπτομέρειες της μεταφοράς.

32.1. Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα προβαίνει σε συνεννόηση με το κράτος 
μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα όσον αφορά την εκτέλεση της 
μεταφοράς.

32.2. Όταν ζητείται από το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα, το κράτος μέλος 
προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα επιβεβαιώνει την ευθύνη του γραπτώς και 
γνωστοποιεί τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν τη μεταφορά το ταχύτερο 
δυνατόν.

Αρνητικές απαντήσεις
Πρότυπο Δείκτης
33. Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει ότι η απόρριψη είναι πλήρως και λεπτομερώς αιτιολογημένη.

33.1. Η αρμόδια αρχή διαθέτει υπόδειγμα ή τυποποιημένο έντυπο το οποίο 
χρησιμοποιεί για την αποστολή αρνητικής απάντησης σε αίτημα εκ νέου 
ανάληψης / αναδοχής.

33.2. Η απάντηση περιλαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος 
όπως έχουν καταχωριστεί στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.

33.3. Το κράτος μέλος που απορρίπτει το αίτημα επισημαίνει τους νομικούς λόγους και 
τυχόν άλλα σχετικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόρριψη.
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Διαδικασία επανεξέτασης
Πρότυπο Δείκτης
34. Εάν το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα διαφωνεί με την απόρριψη του αρχικού αιτήματός του, το εν 

λόγω κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αίτημα επανεξέτασης. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να 
ασκηθεί εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της αρνητικής απάντησης.

34.1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή ημερολόγιο 
αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την επισήμανση 
της επερχόμενης λήξης προθεσμιών.

34.2. Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων μπορεί να ιεραρχεί κατά προτεραιότητα τις 
διάφορες προθεσμίες και να επισημαίνει τα αιτήματα επείγουσας απάντησης.

34.3. Το κράτος μέλος αναφέρει τους νομικούς λόγους στους οποίους βασίζεται το 
αίτημα επανεξέτασης.

34.4. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία και είναι 
συναφή, το κράτος μέλος τα επισυνάπτει στο οικείο αίτημα επανεξέτασης.

35. Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα πρέπει να προσπαθεί να απαντά στο αίτημα 
επανεξέτασης εντός δύο εβδομάδων(18).

35.1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή ημερολόγιο 
αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την επισήμανση 
της επερχόμενης λήξης προθεσμιών.

35.2. Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων μπορεί να ιεραρχεί κατά προτεραιότητα τις 
διάφορες προθεσμίες και να επισημαίνει τα αιτήματα επείγουσας απάντησης.

35.3. Το κράτος μέλος που απορρίπτει το αίτημα επισημαίνει τους νομικούς λόγους 
στους οποίους βασίζεται η απόρριψη.

7. Ασυνόδευτοι ανήλικοι

Υπέρτερο συμφέρον του παιδιού
Πρότυπο Δείκτης
36. Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού, 

το οποίο θα πρέπει να αξιολογείται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του Δουβλίνου.

36.1. Οι χειριστές υποθέσεων της αρχής του κράτους μέλους γνωρίζουν τα καθήκοντά 
τους και έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να είναι σε θέση να 
διασφαλίζουν το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού στο πλαίσιο της μέγιστης 
δυνατής διατήρησης της οικογενειακής ενότητας.

36.2. Οι χειριστές υποθέσεων της αρχής του κράτους μέλους έχουν έγκαιρη πρόσβαση 
στη σχετική εμπειρογνωσία όσον αφορά την εκτίμηση της ικανότητας συγγενούς 
ή ενήλικου να φροντίζει το παιδί.

36.3. Η αρχή του κράτους μέλους ορίζει, το ταχύτερο δυνατόν, εκπρόσωπο ο οποίος 
διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, ενεργεί προς το υπέρτερο συμφέρον του 
παιδιού και μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση του απαραίτητου περιβάλλοντος 
εμπιστοσύνης που θα επιτρέψει στο παιδί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά 
με την οικογένειά του.

36.4. Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει καθιερωμένη διαδικασία προκειμένου να διασφαλίζει 
τον σεβασμό του δικαιώματος του παιδιού να συμμετέχει και να εκφράζει τις 
απόψεις του, καθώς και τη στάθμιση των απόψεών του ανάλογα με την ηλικία και 
την ωριμότητά του.

(18) Για σχετική νομολογία, βλέπε απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2018, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-47/17 και C-48/17, X και X κατά Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie (EU:C:2018:900).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207681&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6733617
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207681&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6733617
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Ορισμός εκπροσώπου
Πρότυπο Δείκτης
37. Η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να ορίζει εκπρόσωπο για τον ασυνόδευτο ανήλικο το ταχύτερο δυνατόν.

37.1. TΗ αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει καθιερωμένη διαδικασία για τον ορισμό 
κατάλληλου εκπροσώπου για το παιδί.

37.2. Η ομάδα των εκπροσώπων που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα είναι επαρκής 
ώστε να διασφαλίζεται ότι ορίζεται εγκαίρως εκπρόσωπος για κάθε ασυνόδευτο 
παιδί και ότι οι εκπρόσωποι δεν υπέχουν ευθύνη για την ανάληψη υπερβολικά 
μεγάλου αριθμού υποθέσεων ταυτόχρονα.

Εντοπισμός μελών της οικογένειας, αδελφών και/ή συγγενών
Πρότυπο Δείκτης
38. Η αρχή του κράτους μέλους πρέπει να ερευνά και να λαμβάνει υπόψη κάθε πληροφορία που παρέχεται από 

τον ανήλικο ή άλλη αξιόπιστη πηγή και αφορά την παρουσία μελών της οικογένειας, αδελφών και/ή συγγενών 
στο έδαφος των κρατών μελών και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των εκπροσώπων στον εντοπισμό. Επιπλέον, 
η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να διαβουλεύεται με άλλα κράτη μέλη για τον εντοπισμό μελών της 
οικογένειας, τη διαπίστωση της ύπαρξης οικογενειακών δεσμών και, σε περίπτωση ύπαρξης συγγενούς, την 
εκτίμηση της ικανότητας του εν λόγω συγγενούς να φροντίζει το παιδί.

38.1. Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει καθιερωμένες πρακτικές και 
κατευθυντήριες οδηγίες για την παροχή συνδρομής στους χειριστές υποθέσεων 
κατά τη διαδικασία εντοπισμού μελών της οικογένειας, αδελφών και/ή συγγενών 
και διαπίστωσης ύπαρξης οικογενειακών δεσμών.

38.2. Οι εκπρόσωποι που βοηθούν το παιδί έχουν ταχεία και εύκολη πρόσβαση στην 
αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή της διαδικασίας του Δουβλίνου 
και είναι σε θέση να υποβάλλουν εγκαίρως πληροφορίες ή έγγραφα που αφορούν 
μέλος της οικογένειας, αδελφό/αδελφή ή συγγενή του παιδιού.

38.3. Η αρχή του κράτους μέλους λαμβάνει το ταχύτερο δυνατόν τα κατάλληλα μέτρα 
και εξασφαλίζει τη συμμετοχή των εκπροσώπων στον εντοπισμό μελών της 
οικογένειας, αδελφών και/ή συγγενών του ασυνόδευτου παιδιού στο έδαφος 
άλλου κράτους μέλους.

38.4. Οι εθνικές αρχές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη οικογενειακών δεσμών εάν το μέλος 
της οικογένειας, ο αδελφός/η αδελφή ή ο συγγενής βρίσκεται σε άλλο κράτος 
μέλος.

39. Όταν μέλη της οικογένειας, αδέλφια και/ή συγγενείς του ανήλικου βρίσκονται νομίμως στο έδαφος άλλου 
κράτους μέλους και κανείς δεν βρίσκεται νομίμως στο κράτος μέλος όπου διαμένει προς το παρόν ο ανήλικος, 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον η αποκατάσταση των οικογενειακών 
δεσμών είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

39.1. Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει καθιερωμένη διαδικασία διαβούλευσης με 
τις αρμόδιες αρχές ή οργανώσεις (π.χ. παιδί, υπηρεσίες προστασίας κ.λπ.) για την 
πιθανότητα επανένωσης της οικογένειας.

39.2. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και εφαρμόζει 
διαδικασία συλλογής συμπληρωματικών πληροφοριών από το παιδί (π.χ. 
συνέντευξη στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου).

39.3. Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση σε πηγές ώστε να είναι σε θέση να 
συλλέγει εγκαίρως πληροφορίες από άλλα πρόσωπα, ανάλογα με την περίπτωση 
(π.χ. αδέλφια, άλλα πρόσωπα με τα οποία ταξίδεψε το παιδί κ.λπ.)

39.4. Για λόγους διευκόλυνσης της εκτίμησης του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού, 
η αρμόδια αρχή διεξάγει έρευνες για την ύπαρξη μελών της οικογένειας, αδελφών 
και/ή συγγενών που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος.

39.5. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει καταλλήλως καταρτισμένο προσωπικό και 
σχετικά μέσα για να προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη 
χωρίς καθυστέρηση και μέσω των σχετικών υποδειγμάτων του εκτελεστικού 
κανονισμού.
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Πρότυπο Δείκτης
40. Όταν διαπιστώνεται ότι κανένα μέλος της οικογένειας ή συγγενής δεν βρίσκεται νομίμως στο έδαφος των 

κρατών μελών, το κράτος μέλος όπου διαμένει προς το παρόν ο ανήλικος προβαίνει παρά ταύτα σε εκτίμηση 
του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού προκειμένου να εξακριβώσει αν θα πρέπει να εξετάσει το ίδιο την 
αίτηση ασύλου.

40.1. Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει καθιερωμένη διαδικασία διαβούλευσης 
με τους οικείους φορείς (π.χ. παιδί, υπηρεσίες προστασίας κ.λπ.) για το υπέρτερο 
συμφέρον το παιδιού.

40.2. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και εφαρμόζει 
διαδικασία συλλογής συμπληρωματικών πληροφοριών από το παιδί.

40.3. Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση σε πηγές ώστε να είναι σε θέση να 
συλλέγει εγκαίρως πληροφορίες από άλλα πρόσωπα, ανάλογα με την περίπτωση.

40.4. Οι αρχές του κράτους μέλους διαθέτουν επαρκή αριθμό καταρτισμένου 
προσωπικού και άλλα κατάλληλα και σχετικά μέσα για να προβαίνουν σε 
ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση και μέσω των 
σχετικών υποδειγμάτων του εκτελεστικού κανονισμού.

8. Εξαρτώμενα πρόσωπα και ρήτρες διακριτικής ευχέρειας

Καταστάσεις εξάρτησης
Πρότυπο Δείκτης
41. Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να γνωρίζουν τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις που υπέχουν έναντι 

εξαρτώμενων ή ευάλωτων προσώπων.

41.1. Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την εξέταση των υποθέσεων αυτών 
διαθέτει το απαραίτητο επίπεδο εκπαίδευσης για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
και των υποχρεώσεών του σε καταστάσεις εξάρτησης και ευάλωτες καταστάσεις.

41.2. Όταν εφιστάται η προσοχή σε καταστάσεις εξάρτησης ή ευάλωτες καταστάσεις, οι 
αρχές έχουν πρόσβαση σε σχετική εμπειρογνωσία για τους σκοπούς της παροχής 
συμβουλών.

42. Τα κράτη μέλη εκτιμούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εάν έχουν προσκομιστεί επαρκή αποδεικτικά στοιχεία 
ώστε να γίνουν αποδεκτά και εφαρμόζουν αναλόγως το άρθρο 16.

42.1. Ο ειδικός χειριστής υποθέσεων είναι σε θέση να αναγνωρίσει ενδείξεις εξάρτησης 
στην υπό εξέταση υπόθεση και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες.

42.2. Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση σε σχετική εμπειρογνωσία 
προκειμένου να αξιολογεί και να επαληθεύει οποιοδήποτε έγγραφο (όπως ιατρικά 
πιστοποιητικά) ή πειστικές πληροφορίες που παρέχονται.

42.3. Η αρχή του κράτους μέλους μεριμνά ώστε τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να 
εκφράζουν τη συναίνεσή τους γραπτώς.

Ρήτρες διακριτικής ευχέρειας
Πρότυπο Δείκτης
43. Η αρμόδια αρχή είναι έτοιμη να εφαρμόσει, κατά τη δική της ευχέρεια, τη ρήτρα διακριτικής ευχέρειας του 

άρθρου 17 παράγραφος 1 σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

43.1. Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση σε σχετική εμπειρογνωσία 
προκειμένου να αξιολογεί και να επαληθεύει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλη 
πληροφορία που παρέχεται.

43.2. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει τα μέσα ώστε να έχει πρόσβαση στη σχετική 
εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση των παρεχόμενων εγγράφων.

43.3. Κατά περίπτωση, το κράτος μέλος που αποφασίζει να εξετάσει αίτηση σύμφωνα 
με το άρθρο 17 παράγραφος 1 καθίσταται το υπεύθυνο κράτος μέλος και 
ενημερώνει, χρησιμοποιώντας το δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας «DubliNet», 
το κράτος μέλος που ήταν προηγουμένως υπεύθυνο.
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Πρότυπο Δείκτης
44. Η αρμόδια αρχή εκτιμά, οποτεδήποτε πριν από τη λήψη πρώτης απόφασης επί της ουσίας, αν θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί το άρθρο 17 παράγραφος 2.

44.1. Η χρήση του άρθρου 17 παράγραφος 2 εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια και των 
δύο κρατών μελών.

44.2. Εάν οι αρχές του κράτους μέλους αποφασίσουν ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
το άρθρο 17 παράγραφος 2, η αρχή του κράτους μέλους μεριμνά ώστε το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο να εκφράσει τη συναίνεσή του γραπτώς.

Αναστολή της μεταφοράς
Πρότυπο Δείκτης
45. Τα κράτη μέλη δεν προβαίνουν στη μεταφορά του ενδιαφερόμενου προσώπου εάν υπάρχουν σοβαροί 

και αποδεδειγμένοι λόγοι που να πείθουν ότι η μεταφορά θα το έθετε σε ουσιαστικό κίνδυνο να υποστεί 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα(19).

45.1. Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα αξιολογεί αν υπάρχουν αξιόπιστα 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αιτών θα διέτρεχε πραγματικό κίνδυνο να 
υποστεί απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση μετά τη μεταφορά.

45.2. Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα λαμβάνει, κατά περίπτωση, υπόψη 
τις μεμονωμένες εγγυήσεις που έχει παράσχει το κράτος μέλος προς το οποίο 
απευθύνεται το αίτημα με σκοπό την εκτίμηση της πιθανότητας πραγματικού 
κινδύνου απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης.

9. Μη αιτούντες

Αντιπαραβολή στο Eurodac
Πρότυπο Δείκτης
46. Εάν το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διαμένει ένα πρόσωπο χωρίς τίτλο διαμονής αποφασίσει να 

ερευνήσει το σύστημα Eurodac σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού Eurodac ΙΙ και η έρευνα καταλήξει 
ότι υπεύθυνο είναι άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να αποστέλλεται αίτημα εκ νέου ανάληψης εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας.

46.1. Για την αναγνώριση υπόθεσης που ενδεχομένως εμπίπτει στη διαδικασία του 
Δουβλίνου τίθενται στη διάθεση της αστυνομίας, των συνοριοφυλάκων, του 
προσωπικού των κέντρων κράτησης και άλλων δημόσιων λειτουργών πρώτης 
επαφής οδηγίες και πληροφορίες.

46.2. Η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση στο Eurodac για την αναγνώριση 
υπόθεσης που ενδεχομένως εμπίπτει στη διαδικασία του Δουβλίνου, καθώς και σε 
άλλες σχετικές βάσεις δεδομένων.

46.3. Ειδική μονάδα ή αρχή ορίζεται υπεύθυνη για τις υποθέσεις που εμπίπτουν στη 
διαδικασία του Δουβλίνου και για τη διαδικασία του Δουβλίνου, ώστε οι υποθέσεις 
που εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου να παραπέμπονται στην εν λόγω 
αρχή.

46.4. Το κράτος μέλος έχει αναπτύξει, όπου αυτό είναι απαραίτητο, εσωτερικές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς οι δημόσιοι λειτουργοί πρώτης 
επαφής μπορούν να παρουσιάσουν μια υπόθεση στις αρμόδιες για τη διαδικασία 
του Δουβλίνου αρχές.

(19) Για σχετική νομολογία, βλέπε απόφαση ΔΕΕ της 21ης Δεκεμβρίου 2011, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-411/10 και C-493/10, N.S. κατά Secretary of 
State for the Home Department, EU:C:2011:865· απόφαση ΔΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2017, υπόθεση C-578/16, C.K. και λοιποί κατά Republika Slovenija, 
EU:C:2017:127· και απόφαση ΕΔΔΑ της 21ης Ιανουαρίου 2010, αριθ. 30696/09, M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας, CE:ECHR:2011:0121JUD003069609.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=EL
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187916&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6745258
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22GRE%22],%22appno%22:[%2230696/09%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-163290%22]}
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10. Κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς και ένδικα μέσα

Πριν από την κοινοποίηση
Πρότυπο Δείκτης
47. Η αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης 

μεταφοράς.

47.1. Ο προσδιορισμός της ευθύνης έχει εξεταστεί δεόντως και έχει οριστικοποιηθεί 
από το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα.

47.2. Η έκδοση απόφασης μεταφοράς και η κοινοποίησή της (στον αιτούντα) δεν 
πραγματοποιούνται προτού το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το 
αίτημα έχει δεχθεί ρητώς ή σιωπηρώς το αίτημα(20)�

47.3. Το κράτος μέλος εκδίδει την απόφαση μεταφοράς μόνον εάν πληρούνται όλες οι 
νομικές απαιτήσεις για την απόφαση μεταφοράς.

Έγκαιρη κοινοποίηση
Πρότυπο Δείκτης
48. Η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να διασφαλίζει την κοινοποίηση της απόφασης εντός εύλογου χρόνου.

48.1. α Εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν έχει νομικό σύμβουλο, η αρχή του κράτους 
μέλους του κοινοποιεί την απόφαση σε γλώσσα την οποία ο αιτών κατανοεί 
ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί.

Ή 
48.1. β. Εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει νομικό ή άλλο σύμβουλο, η αρχή του 

κράτους μέλους μπορεί να επιλέξει να κοινοποιήσει την απόφαση στον νομικό 
ή άλλο σύμβουλο που τον εκπροσωπεί σύμφωνα με την εθνική πρακτική.

48.2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η κοινοποίηση της μεταφοράς εντός της 
προθεσμίας, η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης 
υποθέσεων ή ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των 
προθεσμιών και την επισήμανση της επερχόμενης λήξης των προθεσμιών.

Ένδικα μέσα
Πρότυπο Δείκτης
49. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα σύμφωνα με το 

άρθρο 27.

49.1. Πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα παρέχονται στην απόφαση 
μεταφοράς.

49.2. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες προσφυγής και μεταφοράς.

49.3. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον πιθανό τρόπο εφαρμογής της αναστολής 
στο κράτος μέλος.

49.4. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα ή τις 
οντότητες που μπορούν να παράσχουν νομική συνδρομή στο ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο, όταν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν ήδη κοινοποιηθεί.

50. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε νομική συνδρομή και, εάν απαιτείται, σε γλωσσική βοήθεια.

50.1. Η αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να εξασφαλίζει τη χορήγηση, κατόπιν 
αιτήματος, δωρεάν νομικής συνδρομής, όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν 
μπορεί να καταβάλει τις σχετικές δαπάνες, εκτός από τις περιπτώσεις που το 
ένδικο μέσο ή η επανεξέταση δεν έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας, χωρίς 
να περιορίζεται αυθαίρετα η πρόσβαση σε νομική συνδρομή.

50.2. Η νομική συνδρομή περιλαμβάνει, οπωσδήποτε, την κατάρτιση των αναγκαίων 
δικονομικών εγγράφων και την εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίου.

50.3. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει διαδικασίες για την πρόσβαση στη νομική 
συνδρομή, οι οποίες ορίζονται στο εθνικό δίκαιο.

(20) ΔΕΕ, απόφαση της 31ης Μαΐου 2018, υπόθεση C-647/16, Adil Hassan κατά Préfet du Pas-de-Calais, EU:C:2018:368.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202412&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6751206
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Γνωστοποίηση ένδικων μέσων που έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα
Πρότυπο Δείκτης
51. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες προσφυγών ή επανεξέτασης που έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα 

και η παύση ισχύος αυτού του αποτελέσματος θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο υπεύθυνο κράτος μέλος το 
ταχύτερο δυνατόν.

51.1. Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα έχει γνώση του ανασταλτικού 
αποτελέσματος, εάν υφίσταται, και γνωρίζει πότε αρχίζει και πότε παύει να ισχύει.

51.2. Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα διαβιβάζει την πληροφορία ότι το 
ανασταλτικό αποτέλεσμα έχει αρχίσει να ισχύει εντός της αρχικής προθεσμίας 
μεταφοράς.

51.3. Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα διαβιβάζει την πληροφορία σχετικά 
με την παύση ισχύος του ανασταλτικού αποτελέσματος αμέσως μετά τη λήξη του 
μέτρου.

51.4. Η πληροφορία διαβιβάζεται μέσω του δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
DubliNet.

11. Κράτηση
Πρότυπο Δείκτης
52. Στις περιπτώσεις κράτησης σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 

αυστηρή τήρηση των προθεσμιών κράτησης και την εφαρμογή των βραχύτερων προθεσμιών για την αποστολή 
αιτημάτων μεταφοράς και την απάντηση σε αυτά. 

52.1. Στο προσωπικό των κέντρων κράτησης παρέχονται οδηγίες και πληροφορίες 
σχετικά με τη διαδικασία του Δουβλίνου ώστε να κατανοούν την εν λόγω 
διαδικασία και να μπορούν να ενημερώνουν τους κρατούμενους στους οποίους 
εφαρμόζεται ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ.

52.2. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή 
ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την 
επισήμανση της επερχόμενης λήξης των προθεσμιών.

52.3. Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων μπορεί να ιεραρχεί κατά προτεραιότητα τις 
προθεσμίες και να επισημαίνει τις επείγουσες υποθέσεις, όπως στην περίπτωση 
κράτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου.

52.4. Κατά την αποστολή αιτήματος μεταφοράς σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο κρατείται σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, το 
κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα ενημερώνει το κράτος μέλος προς το οποίο 
απευθύνεται το αίτημα για το γεγονός ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κρατείται 
και για τον επείγοντα χαρακτήρα της υπόθεσης.

12. Μεταφορά

Ρυθμίσεις
Πρότυπο Δείκτης
53. Πριν από την αποστολή κοινοποίησης μεταφοράς στο υπεύθυνο κράτος μέλος, το κράτος μέλος αποστολής 

προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις για την ομαλή εκτέλεση της μεταφοράς.

53.1. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή 
ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την 
επισήμανση της επερχόμενης λήξης των προθεσμιών.

53.2. Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει καθιερωμένη διαδικασία για τη διαχείριση 
των μεταφορών και ελέγχει αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

53.3. Όταν εντοπίζονται ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών αναγκών 
υγείας, το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται εγκαίρως στην κοινοποίηση προς το 
κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.

53.4. Όλα τα προσωπικά έγγραφα του αιτούντος, εφόσον είναι διαθέσιμα, 
διαβιβάζονται από το κράτος μέλος αποστολής στο υπεύθυνο κράτος μέλος κατά 
τον χρόνο της μεταφοράς. Στην περίπτωση εγγράφων τα οποία δεν απεστάλησαν 
κατά τον χρόνο της μεταφοράς, η αποστολή των εγγράφων συμφωνείται μεταξύ 
των δύο κρατών μελών σε μεταγενέστερο στάδιο.
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Ώρα και τόπος άφιξης
Πρότυπο Δείκτης
54. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ώρα και τον τόπο άφιξης, καθώς και τις συγκεκριμένες 

ημερομηνίες κατά τις οποίες η εκτέλεση μεταφορών δεν είναι δυνατή για εθνικούς λόγους.

54.1. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τις πληροφορίες σχετικά με την ώρα και τον τόπο 
άφιξης και τις κοινοποιούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

54.2. Το κράτος μέλος αποστολής δεν οργανώνει μεταφορές σε «κλειστές ημερομηνίες».

Κοινοποιήσεις μεταφοράς
Πρότυπο Δείκτης
55. Η προθεσμία για την αποστολή της κοινοποίησης μεταφοράς θα πρέπει να είναι τρεις εργάσιμες ημέρες.

55.1. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και/ή 
ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τον υπολογισμό των προθεσμιών και την 
επισήμανση της επερχόμενης λήξης των προθεσμιών.

55.2. Στο μέτρο του δυνατού, η αρμόδια αρχή διαθέτει ειδικό χειριστή υποθέσεων 
επιφορτισμένο με την υπόθεση και εφαρμόζει διαδικασία ενεργού διαχείρισης 
των υποθέσεων.

55.3. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν να τροποποιήσουν την προθεσμία των 
τριών ημερών προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τις πρακτικές πτυχές της 
μεταφοράς.

Χρήση του DubliNet για τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με μεταφορές
Πρότυπο Δείκτης
56. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν μεταφορές πρέπει να αποστέλλονται μέσω του 

DubliNet, εκτός εάν η αλληλογραφία αφορά τον καθορισμό των πρακτικών διευθετήσεων ως προς την ώρα και 
τον τρόπο άφιξης του μεταγομένου.

56.1. Η επεξεργασία των πληροφοριών που διαβιβάζονται μέσω του DubliNet 
πραγματοποιείται μόνο από τα εθνικά σημεία πρόσβασης των αντίστοιχων 
εθνικών μονάδων του Δουβλίνου.

56.2. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα DubliNet για την αποστολή 
των απαντήσεων.

56.3. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση του προαναφερόμενου 
συστήματος και είναι σε θέση να το χειριστούν.

56.4. Οι χειριστές υποθέσεων διασφαλίζουν τη λήψη και την καταχώριση απόδειξης 
παραλαβής όλων των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του DubliNet.

56.5. Τα μηνύματα (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) μεταξύ κρατών 
μελών που αφορούν τη μεμονωμένη εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ 
αποστέλλονται πάντα μέσω του κρυπτογραφημένου συστήματος ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας DubliNet. 

56.6. Η αρχή του κράτους μέλους διαθέτει άλλα εναλλακτικά ασφαλή μέσα 
επικοινωνίας, όπως λειτουργική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τον 
καθορισμό των πρακτικών διευθετήσεων ως προς την ώρα και τον τόπο άφιξης 
του μεταγομένου, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται στις πλέον επείγουσες 
περιπτώσεις.

Μεταφορά οικογενειών
Πρότυπο Δείκτης
57. Σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας της οικογένειας και του συμφέροντος του παιδιού, τα μέλη της οικογένειας 

θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να μεταφέρονται μαζί.

57.1. Σε περίπτωση που ένα παιδί γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην 
αποδοχή και στη μεταφορά, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στο έντυπο όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν το παιδί, καθώς και πιστοποιητικό γέννησης ή άλλα 
έγγραφα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη γέννηση.

57.2. Για τους σκοπούς της διατήρησης της ενότητας της οικογένειας, ιδίως όταν τα μέλη 
της βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας του Δουβλίνου, τα κράτη 
μέλη επιδεικνύουν ευελιξία κατά την οργάνωση της μεταφοράς.
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Ευελιξία ως προς τη μεταφορά
Πρότυπο Δείκτης
58. Σε κάθε επικοινωνία που αφορά περιπτώσεις καθυστέρησης, ακύρωσης ή αναβολής, τα εμπλεκόμενα κράτη 

μέλη επιδεικνύουν ευελιξία ως προς την εκ νέου οργάνωση της μεταφοράς.

58.1. Το κράτος μέλος αποστολής ενημερώνει πάραυτα το κράτος μέλος που υπέβαλε το 
αίτημα. Τα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη νέα προθεσμία μεταφοράς, ιδίως 
όσον αφορά τις μεταφορές για τις οποίες απαιτούνται ειδικές διευθετήσεις (π.χ. 
άτομα με ειδικές ανάγκες).

58.2. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
DubliNet.

58.3. Στο μέτρο του δυνατού, η αρμόδια αρχή διαθέτει ειδικό χειριστή υποθέσεων (ο 
οποίος έχει πρόσβαση στο DubliNet) επιφορτισμένο με την υπόθεση και εφαρμόζει 
διαδικασία ενεργού διαχείρισης των υποθέσεων.

Εσφαλμένες μεταφορές
Πρότυπο Δείκτης
59. Μόλις ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι ένα πρόσωπο έχει μεταφερθεί εσφαλμένα, πρέπει να ενημερώνει 

αμέσως το άλλο κράτος μέλος και να οργανώνει την επιστροφή βάσει αμοιβαίας συμφωνίας.

59.1. Τα κράτη μέλη που εμπλέκονται σε εσφαλμένη μεταφορά ανταλλάσσουν χωρίς 
καθυστέρηση όλες τις συναφείς πληροφορίες της υπόθεσης.

59.2. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
DubliNet.

Επιτυχείς μεταφορές
Πρότυπο Δείκτης
60. Η αρχή του κράτους μέλους πρέπει να επιθέτει στο Eurodac σήμανση όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με 

μια επιτυχή μεταφορά το ταχύτερο δυνατόν μετά την άφιξη.

60.1. Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει διαδικασία για την παρακολούθηση 
των αφίξεων στο έδαφός του οι οποίες σχετίζονται με προηγούμενο αίτημα 
μεταφοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου.

60.2. Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει καθιερωμένη διαδικασία για τον 
καθορισμό των απαραίτητων καθηκόντων που πρέπει να εκτελεί το προσωπικό το 
οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
το άρθρο 10 του κανονισμού Eurodac II.

Εθελοντικές μεταφορές
Πρότυπο Δείκτης
61. Στην περίπτωση των μεταφορών που οργανώνονται από τον αιτούντα ή άλλους φορείς χωρίς τη συμμετοχή 

των αρμόδιων αρχών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι συνθήκες της 
εθελοντικής μεταφοράς συνάδουν με τις συνθήκες των εθνικών τακτικών διαδικασιών αναχώρησης.

61.1. Ο αιτών καλείται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής 
σχετικά με τις λεπτομέρειες των ταξιδιωτικών διακανονισμών του.

61.2. Το υπεύθυνο κράτος μέλος ενημερώνεται σχετικά με την εθελοντική φύση της 
μεταφοράς.

61.3. Μετά την οργάνωση της μεταφοράς, το κράτος μέλος αποστολής παρέχει στον 
αιτούντα, κατά περίπτωση, ταξιδιωτικά έγγραφα.

61.4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το τυποποιημένο έντυπο (παράρτημα VI) για τη 
γνωστοποίηση των λεπτομερειών της μεταφοράς.

61.5. Τα κράτη μέλη δεν οργανώνουν εθελοντικές μεταφορές για περιπτώσεις που 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής (π.χ. ζητήματα ασφάλειας).

61.6. Το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα ενημερώνει το κράτος μέλος αποστολής 
μέσω του DubliNet για την επιτυχή μεταφορά ή για τη μη εμφάνιση του αιτούντος 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
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Πρότυπο Δείκτης
62. Στην περίπτωση εθελοντικών μεταφορών, το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα ενημερώνει το κράτος 

μέλος αποστολής για τις επιτυχείς μεταφορές ή για τη μη εμφάνιση του αιτούντος εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας.

62.1. Η αρχή του κράτους μέλους εφαρμόζει διαδικασία για την παρακολούθηση 
των αφίξεων στο έδαφός του οι οποίες σχετίζονται με προηγούμενο αίτημα 
μεταφοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου.

62.2. Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα ενημερώνει το κράτος μέλος αποστολής 
για την επιτυχή μεταφορά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
DubliNet.





Επικοινωνήστε με την ΕΕ

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

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

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

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ

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

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

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής 
νομοθεσίας από το 1951 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον ιστότοπο EUR-Lex, στην ακόλουθη 
διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu

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

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