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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑ ΤΝΟΡΑ, ΣΟ ΑΤΛΟ 

ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ 

Άπθπο 77 

(πξψελ άξζξν 62 ηεο ΔΚ) 

Ζ Έλσζε αλαπηχζζεη πνιηηηθή κε ζηφρν: 

α) λα εμαζθαιίδεηαη ε απνπζία νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ πξνζψπσλ, αλεμαξηήησο 

ηζαγέλεηαο, θαηά ηε δηέιεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ, 

β) λα εμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο ησλ πξνζψπσλ θαη ε απνηειεζκαηηθή επνπηεία ηεο 

δηέιεπζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, 

γ) λα δεκηνπξγεζεί πξννδεπηηθά έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, 

απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, ιακβάλνπλ κέηξα πνπ 

αθνξνχλ: 

α) ηελ θνηλή πνιηηηθή ζεσξήζεσλ θαη άιισλ ηίηισλ δηακνλήο βξαρείαο δηάξθεηαο, 

β) ηνπο ειέγρνπο ζηνπο νπνίνπο ππνβάιινληαη ηα πξφζσπα πνπ δηέξρνληαη ηα 

εμσηεξηθά ζχλνξα, 

γ) ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ κπνξνχλ λα 

θπθινθνξνχλ ειεχζεξα γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Έλσζε, 

δ) νπνηνδήπνηε κέηξν πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξννδεπηηθή δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, 

ε) ηελ απνπζία ειέγρνπ πξνζψπσλ, αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο, θαηά ηε δηέιεπζε 

ησλ εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ. 

Δάλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 20, παξάγξαθνο 2, 

ζηνηρείν α) δηθαηψκαηνο, θαίλεηαη αλαγθαία δξάζε ηεο Έλσζεο, θαη εθφζνλ νη 

πλζήθεο δελ έρνπλ πξνβιέςεη εμνπζίεο δξάζεο πξνο ηνχην, ην πκβνχιην, 

απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε εηδηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, κπνξεί λα ζεζπίδεη 

δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα δηαβαηήξηα, ηα δειηία ηαπηφηεηαο, ηνπο ηίηινπο δηακνλήο ή 

θάζε άιιν εμνκνηνχκελν έγγξαθν. Σν πκβνχιην απνθαζίδεη νκφθσλα κεηά απφ 

δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. 

Σν παξφλ άξζξν δελ ζίγεη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηνλ 

γεσγξαθηθφ θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ ηνπο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην. 
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Ιζηοπική αναδπομή 

 Ζ ειεχζεξε θπθινθνξία: 

 είλαη αληηθείκελν εθηελνχο αλαθνξάο ζηε ΔΚ, ηε ΔΔ θαη ηε ΛΔΔ 

 επηρεηξεί λα πινπνηήζεη θαη κία απφ ηηο βαζηθέο ειεπζεξίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 26 ΛΔΔ ελφςεη ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. 

 Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην γχξσ απφ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ρξήδεη δηαξθνχο 

αλαλέσζεο, επαλεμέηαζεο θαη αλαζεψξεζεο θαζψο: 

 νη πνιηηηθέο θαη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη κε ηαρείο ξπζκνχο, 

 ε αχμεζε ησλ θξαηψλ κειψλ αιιά θαη ην ηδηφηππν θαζεζηψο θάπνησλ απφ 

απηά ζε φ,ηη αθνξά ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θαζηζηνχλ ηηο ζπλζήθεο 

πνιππινθφηεξεο. 

 Ζ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηνπ έλγθελ ην 1985: 

 Γαιιία, Γεξκαλία, ην Βέιγην, ην Λνπμεκβνχξγν θαη νη Κάησ Υψξεο 

απνθάζηζαλ, ην 1985, λα δεκηνπξγήζνπλ κεηαμχ ηνπο έλα ρψξν ρσξίο 

ζχλνξα, ην ρψξν «έλγθελ 

 Ζ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ: 

 Ζ δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία ελζσκαηψζεθε ζην πιαίζην ηεο ΔΔ (ΔΔ) ηελ 1
ε
 

Μαΐνπ 1999. 

 Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηε χλνδν ηνπ Σάκπεξε 1999 δήισζε φηη: 

 Θα πξέπεη λα ππάξμεη πξνζέγγηζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ησλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ πξνο εθείλν ησλ ππεθφσλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

 ηα άηνκα πνπ έρνπλ δηακείλεη λνκίκσο ζε θξάηνο κέινο επί πεξίνδν πνπ ζα 

πξνζδηνξηζζεί θαη ηα νπνία δηαζέηνπλ άδεηα δηακνλήο επί καθξφλ 

δηακέλνληνο, ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη εληφο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο, 

ζχλνιν εληαίσλ δηθαησκάησλ θαηά ην δπλαηφλ παξαπιήζησλ πξνο ηα 

δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ 

 

Δθαπμογή ηος Άπθπος 77 ΛΔΔ 

 ηφρνη ηνπ άξζξνπ 77 ΛΔΔ: 

 Άξζε ησλ ειέγρσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα 



Πεγή: Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., Άξζξα 77-80 ΛΔΔ, εηο Υξηζηηαλφο Β., Σςνθήκη ΕΕ & 

ΣΛΕΕ, Καη’ άπθπο επμηνεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ. 444-474.  

 

Γαθλήο Ηζίδσξνο 4 

 Απνηειεζκαηηθή επνπηεία ηεο δηέιεπζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ θαη 

 Γεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ. 

 Απνπζία νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ πξνζψπσλ θαηά ηε δηέιεπζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ, αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο-άξζξν 77 παξ.1 (άξζξν 62 παξ. 1 ηεο 

ΔΚ). 

 Δμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 77 ΛΔΔ: 

 Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 72 ΛΔΔ (πξψελ άξζξν 64 

ΔΚ) γηα πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο. 

 Λήςε κέηξσλ θαη νη ηνκείο εθαξκνγήο ηνπο: 

 Με ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία- δεχηεξε παξάγξαθν ηνπο άξζξνπ 77 

ΛΔΔ 

 Με ηελ εηδηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ιήςε κέηξσλ ζρεηηθά κε ηα 

δηαβαηήξηα, ηα δειηία ηαπηφηεηαο, ηνπο ηίηινπο δηακνλήο ή θάζε άιιν 

εμνκνηνχκελν έγγξαθν κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο 

θαη δηακνλήο ζην έδαθνο θξαηψλ κειψλ ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ-πξνυπφζεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηεο δξάζεο ηεο ΔΔ θαη ηεο έιιεηςεο εηδηθήο πξφβιεςεο 

δξάζεο απφ ηηο πλζήθεο- ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 77 ΛΔΔ. 

 Απφιπηε εζληθή θπξηαξρία ησλ θξαηψλ κειψλ σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζπλφξσλ ηνπο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ- ηειεπηαία παξάγξαθνο ηνπ 

άξζξνπ 77 ΛΔΔ. 

 

ςμθωνία ένγκεν 

 Δμαίξεζε απφ ην ρψξν έλγθελ: 

 Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηξιαλδία (γηα πξφζσπα πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην) θαζψο θαη ε Βνπιγαξία, ε Κχπξνο θαη ε Ρνπκαλία 

 Διβεηία θαη ην Ληρηελζηάηλ απνηεινχλ ζπλδεδεκέλα κέιε. 

 Πνιίηεο ηεο Έλσζεο: 

 χκθσλα κε ην άξζξν 20 ΛΔΔ (πξψελ 17 ΔΚ), είλαη θάζε πξφζσπν πνπ 

έρεη ηελ ππεθνφηεηα ελφο θξάηνπο κέινπο-νη ππήθννη, ινηπφλ, ηεο Ηξιαλδίαο 

θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ απνιακβάλνπλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ρσξίο 

ειέγρνπο. 

 Δζσηεξηθά ζχλνξα: 



Πεγή: Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., Άξζξα 77-80 ΛΔΔ, εηο Υξηζηηαλφο Β., Σςνθήκη ΕΕ & 

ΣΛΕΕ, Καη’ άπθπο επμηνεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ. 444-474.  

 

Γαθλήο Ηζίδσξνο 5 

 Πξνθχπηεη απφ ην ά.1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο 

έλγθελ 

 Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εδαθηθψλ ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ηα 

αεξνδξφκηα ηνπο γηα ηηο «εζσηεξηθέο» πηήζεηο θαη ηα ιηκάληα ηνπο, 

απνθιεηζηηθά φκσο γηα ηηο ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο απφ θαη πξνο ηελ 

επηθξάηεηα ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ρσξίο λα παξεκβάιιεηαη νπνηνζδήπνηε 

εμσηεξηθφο ζηαζκφο. 

 Σν ηδενινγηθφ πιαίζην ηεο πλζήθεο έλγθελ επεξεάδεη ελ ηέιεη: 

 Σηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη 

 Σεο αλαινγηθφηεηαο. 

 Άξζξα 3-8 ηεο χκβαζεο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο πκθσλίαο έλγθελ: 

 Όια ηα πξφζσπα ππφθεηληαη ηνπιάρηζηνλ ζε έιεγρν ηαπηφηεηαο, γηα ηνπο 

ππεθφνπο ηεο ΔΔ 

 Οη ππήθννη ηξίησλ θξαηψλ ππνρξενχληαη λα επηδεηθλχνπλ ζηηο αξρέο ηα 

έγγξαθα γηα ηε δηάβαζε ησλ ζπλφξσλ θαη λα ηηο ελεκεξψλνπλ γηα ην ζθνπφ 

ηνπ ηαμηδηνχ, ηελ πξφζεζε δηακνλήο θαη εξγαζίαο θαη ηελ πηζαλή εκεξνκελία 

αλαγλψξηζεο. 

 Δμσηεξηθά ζχλνξα: 

 Σα ρεξζαία ζχλνξα ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνηακηψλ 

θαη ιηκλαίσλ) θαη ζαιάζζηα ζχλνξα ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη ησλ 

αεξνδξνκίσλ ηνπο, πνηάκησλ ιηκέλσλ, ζαιάζζησλ θαη ιηκλαίσλ ιηκέλσλ, 

εθφζνλ δελ βξίζθνληαη ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα 

 

Οδηγία 2004/38/ΔΚ 

 Απινπνηεί ην πξντζρχνλ ζχζηεκα πνπ απνηεινχληαλ απφ έλαλ Καλνληζκφ θαη 

ελλέα Οδεγίεο. 

 Ρπζκίδεη ηνπο φξνπο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θαη 

δηακνλήο ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπο, ην δηθαίσκα 

ηεο κφληκεο δηακνλήο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξνχλ  λα ηεζνχλ ζηα ελ ιφγσ 

δηθαηψκαηα. 

 

FRONTEX  

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 2007/2004: 
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 χζηαζε ηνπ επξσπατθνχ νξγαληζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ (FRONTEX). 

 Κχξηα θαζήθνληα Οξγαληζκνχ: 

 πληνλίδεη ηελ επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, 

 Δπηθνπξεί ηα θξάηε κέιε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εζληθψλ ζπλνξηαθψλ 

θπιάθσλ, κεηαμχ άιισλ κε ηελ θαζηέξσζε θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ 

εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηεί αλαιχζεηο θηλδχλνπ, 

 Παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

επηηήξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, 

 Δπηθνπξεί ηα θξάηε κέιε ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη απμεκέλε ηερληθή θαη 

επηρεηξεζηαθή ζπλδξνκή ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα θαη 

 Παξέρεη ζηα θξάηε κέιε ηελ αλαγθαία ζηήξημε γηα ηελ νξγάλσζε θνηλψλ 

επηρεηξήζεσλ επαλαπαηξηζκνχ. 

 

1.7. ύζηημα πληποθοπιών για ηιρ θεωπήζειρ (VIS) και οι θεωπήζειρ ειζόδος 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1683/95 (ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 

334/2002): 

 Καζηέξσζε ηε ζεψξεζε εληαίνπ ηχπνπ. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 539/2001: 

 «ωρ θεώπηζη νοείηαι η άδεια πος εκδίδεηαι ή η Απόθαζη πος λαμβάνεηαι από 

κπάηορ μέλορ και η οποία απαιηείηαι με ζκοπό: ηην είζοδο ζε αςηό ηο κπάηορ 

μέλορ ή ζε πεπιζζόηεπα κπάηη μέλη, για διαμονή η ζςνολική διάπκεια ηηρ 

οποίαρ δεν ςπεπβαίνει ηοςρ ηπειρ μήνερ, ηη διέλεςζη μέζω ηος εδάθοςρ αςηού 

ηος κπάηοςρ μέλοςρ ή πεπιζζόηεπων κπαηών μελών, με εξαίπεζη ηη διέλεςζη 

από αεπολιμένα.» 

 Καλνληζκφο 1091/2001: 

 Έλαο «θνηλφο πξνμεληθφο νδεγφο» βάζεη ηνπ νπνίνπ εθαξκφδνληαλ εληαία 

θξηηήξηα απφ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ παξνρή ζεψξεζεο. 

 Άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 334/2002: 

 Γελ ζίγεηαη ε αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ θξαηψλ θαη ησλ εδαθηθψλ νληνηήησλ θαζψο θαη ησλ δηαβαηεξίσλ, 
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εγγξάθσλ ηαπηφηεηαο ή ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο 

ηνπο. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 767/2008: 

 Θεζπίζηεθε ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζεσξήζεηο (VIS). 

 Πξνζδηνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηηο αηηήζεηο ζεσξήζεσλ κηθξήο δηάξθεηαο θαη 

ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο. 

 θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο: 

 Να δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο ζεψξεζεο, 

 Να πξνιεθζεί ε άγξα ζεσξήζεσλ (visa shopping), 

 Να δηεπθνιπλζεί ε θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, 

 Να δηεπθνιπλζνχλ νη έιεγρνη ζηα εμσηεξηθά ζεκεία ζπλνξηαθήο δηέιεπζεο 

θαη ζηα εζληθά εδάθε ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, 

 Δπηηξέπεη ζηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο λα θαηαρσξνχλ θαη ελεκεξψλνπλ ηα 

δεδνκέλα ηα ζρεηηθά κε ηηο ζεσξήζεηο θαη λα ηα ζπκβνπιεχνληαη ειεθηξνληθά 

[Απφθαζε 2004/12/ΔΚ θαη Απφθαζε 2008/633/ΔΚ]. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 767/2008: 

 Πξνζδηνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηηο αηηήζεηο ζεσξήζεσλ κηθξήο δηάξθεηαο θαη 

ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο.  

 Ο ζεζκφο ηεο ζεψξεζεο εηζφδνπ επί ηεο νπζίαο ειέγρεη εάλ θάπνηνο πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ ή εμφδνπ ζην έδαθνο ελφο θξάηνπο. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 810/2009 (αληηθαηέζηεζε ηνλ Καλνληζκφ 1091/2001): 

 Θεζπίδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο έθδνζεο ζεσξήζεσλ γηα 

δηέιεπζε απφ ή κε πξφζεζε παξακνλήο ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ, 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο αλά εμάκελε πεξίνδν. 

 

Τπήκοοι ηπίηων σωπών  

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 539/2001 (ν νπνίνο ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

453/2003): 

 Καηάινγνο ησλ ηξίησλ ρσξψλ νη ππήθννη ησλ νπνίσλ ππφθεηληαη ζηελ 

ππνρξέσζε ζεψξεζεο γηα ηε δηέιεπζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ 
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 Καηάινγνο ησλ ηξίησλ ρσξψλ νη ππήθννη ησλ νπνίσλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε απηή. 

 Παξάγνληεο θαζνξηζκνχ ησλ θαηαιφγσλ: 

 Ζ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε 

 Ζ δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο 

 Οη εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο Έλσζεο κε ηηο ηξίηεο ρψξεο κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε 

ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηαζεξφηεηαο. 

 Οδεγία 2003/109/ΔΚ: 

 Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα γηα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Έλσζε. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 562/2006: 

 Θέζπηζε ηνπ θνηλνηηθνχ θψδηθα ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο δηέιεπζεο 

πξνζψπσλ απφ ηα ζχλνξα (θψδηθαο ζπλφξσλ ηνπ έλγθελ). 

 Ζ δηέιεπζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ επηηξέπεηαη κφλν ζηα ζπλνξηαθά 

ζεκεία δηέιεπζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαζνξηζκέλσλ σξψλ ιεηηνπξγίαο. 

 Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ππνβάιινληαη ζε δηεμνδηθφ έιεγρν πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ εμαθξίβσζε: 

- ησλ πξνυπνζέζεσλ εηζφδνπ, 

- ησλ εγγξάθσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε δηακνλή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εμαθξίβσζεο ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζεσξήζεηο (VIS), 

- ησλ εγγξάθσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Θεώπηζη ενιαίος ηύπος 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 333/2002: 

 Καζηέξσζε θχιινπ εληαίνπ ηχπνπ επί ηνπ νπνίνπ ηίζεηαη ε ζεψξεζε πνπ 

ρνξεγείηαη απφ ηα θξάηε κέιε ζηνπο θαηφρνπο ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ κε 

αλαγλσξηδφκελσλ απφ ην θξάηνο κέινο πνπ ρνξεγεί ην θχιιν. 

 Δλαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζεψξεζεο. 

 Μπνξεί λα εθδνζεί γηα ηξίκελε δηακνλή θαη’ αλψηαην φξην θαη αλ είλαη είηε: 
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 Θεώπηζη ηαξιδιού ηζρχνπζα γηα κία ή πεξηζζφηεξεο εηζφδνπο, ρσξίο νχηε ε 

δηάξθεηα ζπλερνχο δηακνλήο, νχηε ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ αιιεπάιιεισλ 

δηακνλψλ λα δχλαληαη λα ππεξβνχλ ηνπο ηξεηο κήλεο αλά εμάκελν, απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο πξψηεο εηζφδνπ, ή 

 Θεώπηζη διελεύζεωρ πνπ επηηξέπεη ζηνλ θάηνρφ ηεο λα δηέιζεη κία, δχν ή –

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο- πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ην έδαθνο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ζε έλα ηξίην θξάηνο, ρσξίο ε 

δηάξθεηα ηεο δηειεχζεσο λα δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε εκέξεο. 

 Δηδηθέο δηαδηθαζίεο έθδνζεο ζεσξήζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο: 

 πκκεηέρνληεο ζηνπο Οιπκπηαθνχο ή Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Αζήλαο 

[Καλνληζκφο (ΔΚ) 1295/2003] 

 Γηεξρφκελνη λαπηηθνί [Καλνληζκφο (ΔΚ) 415/2003] 

 Πξφηαζε γηα ζεσξήζεηο ζχληνκεο δηάξθεηαο γηα εξεπλεηέο απφ ηξίηεο ρψξεο 

[COM (2004) 178 ηειηθφ] 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 693/2003: 

 Έγγξαθν δηεπθφιπλζεο ηεο δηέιεπζεο (FTD). 

 Έγγξαθν δηεπθφιπλζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο δηέιεπζεο (FRTD). 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 2252/2004: 

 Δλαξκνλίζηεθαλ ηα ειάρηζηα πξφηππα αζθαιείαο γηα ηα δηαβαηήξηα θαη 

ηαμηδησηηθά έγγξαθα πνπ εθδίδνπλ ηα θξάηε κέιε, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ηα βηνκεηξηθά ζηνηρεία. 

 

Ππορ ηη δημιοςπγία ενόρ ολοκληπωμένος ζςζηήμαηορ διασείπιζηρ εξωηεπικών 

ζςνόπων 

 Απφθαζε 574/2007/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ: 

 χζηαζε ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007 έσο 2013, 

σο κέξνπο ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο «Αιιειεγγχε θαη δηαρείξηζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ». 

 Σν Σακείν έρεη ηέζζεξηο ζηφρνπο: 

 Σελ απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή νξγάλσζε, πνπ αθνξά θπξίσο ηα ζπζηήκαηα 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη βειηίσζεο 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ζπλνξηαθψλ ζεκείσλ δηέιεπζεο, θαζψο θαη ηνπο 
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ειέγρνπο, ην έξγν επηηήξεζεο θαη ηνπο κεραληζκνχο θαηαγξαθήο ζηα 

εμσηεξηθά ζχλνξα, 

 Σελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ξνήο αηφκσλ ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα, 

εηδηθφηεξα ηελ απνηειεζκαηηθή εμέηαζε ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηψλ (VIS θαη SIS II), θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζπλεξγαζία ζρεηηθά κε ηα παξαπνηεκέλα ή πιαζηά ηαμηδησηηθά έγγξαθα, 

 Σελ εληαία εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ (ΔΔ), γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ πξαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ γηα ηνπο ζπλνξηνθχιαθεο 

θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ επίβιεςε ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, θαη 

 Σε βειηίσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πξνμεληθψλ ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαβάζκηζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

δηθηχνπ ησλ ππαιιήισλ ζχλδεζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηε δεκηνπξγία 

θνηλψλ πξνμεληθψλ γξαθείσλ. 
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Άπθπο 78 

(πξψελ άξζξα 63, ζεκεία 1 θαη 2, θαη 64 παξ. 2, ηεο ΔΚ) 

Ζ Έλσζε αλαπηχζζεη θνηλή πνιηηηθή ζηνπο ηνκείο ηνπ αζχινπ, ηεο επηθνπξηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηεο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο κε ζηφρν λα παξέρεηαη ην θαηάιιειν 

θαζεζηψο ζε νπνηνδήπνηε ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ρξήδεη δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο κε επαλαπξνψζεζεο. Ζ πνιηηηθή απηή πξέπεη 

λα ζπλάδεη κε ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο ηεο 28
εο

 Ηνπιίνπ 1951 θαη κε ην Πξσηφθνιιν 

ηεο 31
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1967 πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ πξνζθχγσλ, θαζψο θαη κε άιιεο 

ζπλαθείο ζπκβάζεηο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, 

απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, ιακβάλνπλ κέηξα 

φζνλ αθνξά θνηλφ επξσπατθφ ζχζηεκα αζχινπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη: 

α) εληαίν θαζεζηψο αζχινπ ππέξ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ην νπνίν ηζρχεη ζε 

φιε ηελ Έλσζε, 

β) εληαίν θαζεζηψο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ρσξίο λα ηνπο ρνξεγείηαη επξσπατθφ άζπιν, 

γ) θνηλφ ζχζηεκα γηα ηελ πξνζσξηλή πξνζηαζία ησλ εθηνπηζκέλσλ πξνζψπσλ ζε 

πεξηπηψζεηο καδηθήο εηζξνήο, 

δ) θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ εληαίνπ θαζεζηψηνο 

αζχινπ ή επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο, 

ε) θξηηήξηα θαη κεραληζκνί θαζνξηζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη ππεχζπλν 

γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζχινπ ή επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο, 

ζη) πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ππνδνρήο αηηνχλησλ άζπιν ή 

επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο, 

δ) εηαηξηθέο ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ξνψλ 

πξνζψπσλ πνπ δεηνχλ άζπιν ή επηθνπξηθή ή πξνζσξηλή πξνζηαζία. 

Δθφζνλ έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε αληηκεησπίδνπλ επείγνπζα θαηάζηαζε, ιφγσ 

αηθλίδηαο εηζξνήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ην πκβνχιην κπνξεί λα εθδίδεη, κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, πξνζσξηλά κέηξα ππέξ ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο ή ησλ 

ελ ιφγσ θξαηψλ κειψλ. Σν πκβνχιην απνθαζίδεη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. 
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Ιζηοπική αναδπομή 

 Σα θξάηε κέιε δηαθαηέρνληαη απφ θνηλέο αμίεο θαη αξρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάιινπλ σο ζεκέιην ζηε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ Αζχινπ. 

 Όια ηα θξάηε κέιε είλαη θαη κέξε ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο (1951) γηα ην 

θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ, αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. 

 χλνδνο ζην Σάκπεξε, Πξφγξακκα ηνπ Σάκπεξε, ζηφρνη: 

 Ζ δεκηνπξγία κηαο αζθαινχο θαη αλνηθηήο ΔΔ, ε νπνία ζα ζέβεηαη πιήξσο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ηνπο 

πξφζθπγεο θαζψο θαη εθείλεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ άιιεο 

ζρεηηθέο πξάμεηο, θαη ζα είλαη ηθαλή λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλζξψπηλεο 

αλάγθεο κε βάζε ηελ αιιειεγγχε. 

 Ζ εγθαζίδξπζε ελφο επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο αζχινπ. 

 Να δηαηεξεζεί ε αξρήο ηεο κε επαλαπξνψζεζεο. 

 Ζ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ «Asylum shopping», δειαδή ηελ αλαδήηεζε 

εθείλεο ηεο ρψξαο κε ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο αλαγλψξηζεο ηεο 

πξνζθπγηθή ηδηφηεηαο. 

 Δπξσπατθφ πκβνχιην ζην Σάκπεξε (1999): 

 πδεηήζεηο γηα ηελ πξνζσξηλή πξνζηαζία εθηνπηζζέλησλ. 

 Οη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ έθξηλαλ φηη 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζαθήο κέζνδνο θαζνξηζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζχινπ ή επηθνπξηθήο 

πξνζηαζίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ.  

 Σν Πξφγξακκα ηεο Υάγεο έζεζε δέθα λέεο πξνηεξαηφηεηεο: 

 Θέζπηζε θνηλήο, ελαξκνληζκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζέκαηα 

αζχινπ 

 Γηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζηελ απφ θνηλνχ δηεθπεξαίσζε 

ησλ αηηεκάησλ αζχινπ θα. 

 

 

 

Κοινό Δςπωπαϊκό ύζηημα Αζύλος 



Πεγή: Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., Άξζξα 77-80 ΛΔΔ, εηο Υξηζηηαλφο Β., Σςνθήκη ΕΕ & 

ΣΛΕΕ, Καη’ άπθπο επμηνεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ. 444-474.  
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 Πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πξνζηαζίαο: 

 Σν θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα, 

 Σν θαζεζηψο ηεο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο, 

 Σν θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο θαη 

 Σν θαζεζηψο ηνπ αηηνχληνο. 

 Οη πξνυπνζέζεηο αθνξνχλ ζε πέληε δεηήκαηα: 

 ηελ ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε θαζεζηψηνο, δειαδή πνηνο πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ην θαζεζηψο. 

 ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο, π.ρ. γηα ηελ ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ 

θαζεζηψηνο. 

 ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο πξνζηαζίαο. 

 ηνπο θαλφλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ππεχζπλν 

θξάηνπο γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίησλ ρσξψλ ή ηνπ 

αληζαγελνχο. 

 ηνπο θαλφλεο γηα ηελ νηθνγελεηαθή ελφηεηα. 

 Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλήο πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο ηνπ αζχινπ, ηεο επηθνπξηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηεο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο απνθαζίδνπλ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία. 

 Σν άξζξν 78 ΛΔΔ παξ. 2, πεξηέρεη κηα ελδεηθηηθή, φρη εμαληιεηηθή, ζεηξά απφ 

εηδηθφηεξνπο ηνκείο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ην επξσπατθφ ζχζηεκα αζχινπ. 

 

Κενηπικό ζύζηημα «Eurodac» 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 2725/2000 θαη Καλνληζκφο (ΔΚ) 407/2002: 

 Ζιεθηξνληθή ηαθηνπνίεζε, αληηπαξαβνιή θαη δηαβίβαζε ησλ δαθηπιηθψλ 

απνηππσκάησλ ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαζψο θαη νξηζκέλσλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη παξάλνκα ζην έδαθνο θξάηνπο κέινπο. 

 Απφθαζε 2006/688/ΔΚ: 

 Μεραληζκφο ακνηβαίαο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζηνπο ηνκείο ηνπ αζχινπ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. 

 

 



Πεγή: Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., Άξζξα 77-80 ΛΔΔ, εηο Υξηζηηαλφο Β., Σςνθήκη ΕΕ & 

ΣΛΕΕ, Καη’ άπθπο επμηνεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ. 444-474.  
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Ππόηαζη ηος Κανονιζμού Γοςβλίνο ΙΙ 

 θνπφο: 

 Να εμαζθαιίζεη ζηνπο αηηνχληεο άζπιν πξαγκαηηθή πξφζβαζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πξφζθπγα πξνβιέπνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο, 

 Να απνηξέςεη ηελ θαηάρξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αζχινπ πνπ απνηειεί ην 

θαηλφκελν ησλ πνιιαπιψλ αηηήζεσλ αζχινπ πνπ ππνβάιινληαη  ηαπηνρξφλσο 

ή δηαδνρηθά γηα ην ίδην πξφζσπν ζε πνιιά θξάηε κέιε κε κφλν ζηφρν ηελ 

παξάηαζε ηεο δηακνλήο ηνπο ζηελ ΔΔ, 

 Να θαιχςεη ηα θελά θαη λα δηνξζψζεη ηηο αλαθξίβεηεο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηε 

χκβαζε Γνπβιίλνπ, 

 Να πξνζαξκφζεη ην ζχζηεκα ζηηο λέεο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηηεπρζείζα πξφνδν θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ 

ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα, 

 Να δηεπθνιχλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ θξάηνπο κέινπο ην 

ηαρχηεξν δπλαηφλ, 

 Να απμήζεηο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ρνξεγψληαο ζηα 

θξάηε κέιε πην ξεαιηζηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο κεηαγσγέο ησλ αηηνχλησλ άζπιν. 

 

Κανονιζμόρ Γοςβλίνο ΙΙ [Κανονιζμόρ (ΔΚ) 343/2003] 

 Σα θξηηήξηα θαη νη κεραληζκνί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ θξάηνπο 

κέινπο γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο αζχινπ πνπ ππνβάιιεηαη ζε θξάηνο κέινο απφ 

ππήθνν ηξίηεο ρψξαο. 

 Ζ ΔΔ κπνξεί λα ζεζπίζεη κέηξα ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. 

 Ο Καλνληζκφο Γνπβιίλν ΗΗ δελ ππεξβαίλεη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο ηα αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ φξηα. 

 Άξζξν 3 παξ. 3: 

«έθαζην θξάηνο κέινο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα πξνσζεί, θαη’ εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ 

δηθαίνπ ηνπ, ηνλ αηηνχληα άζπιν πξνο ηξίηε ρψξα, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

ζχκβαζεο ηεο Γελεχεο». 

 Σα θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ θξάηνπο κέινπο: 



Πεγή: Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., Άξζξα 77-80 ΛΔΔ, εηο Υξηζηηαλφο Β., Σςνθήκη ΕΕ & 

ΣΛΕΕ, Καη’ άπθπο επμηνεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ. 444-474.  
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 Γηα αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο, ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο είλαη ην 

θξάηνο κέινο ζην νπνίν επξίζθεηαη λνκίκσο έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, 

εθφζνλ απηφ είλαη πξνο ην κείδνλ ζπκθέξνλ ηνπ αλειίθνπ. Αλ δελ ππάξρεη 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ππεχζπλν είλαη ην θξάηνο ζην νπνίν ππνβιήζεθε ε 

αίηεζε. 

 Δάλ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηνχληνο άζπιν έιαβε άδεηα δηακνλήο ζε 

θξάηνο κέινο σο πξφζθπγαο, ην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζχινπ, ππφ ηνλ φξν φηη ην επηζπκνχλ νη 

ελδηαθεξφκελνη. 

 Δάλ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηνχληνο άζπιν έρεη ππνβάιεη αίηεζε ζε 

θξάηνο κέινο, γηα ηελ νπνία δελ έρεη αθφκε ιεθζεί πξψηε Απφθαζε επί ηεο 

νπζίαο, απηφ ην θξάηνο κέινο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο 

αζχινπ, ππφ ηνλ φξν φηη ην επηζπκνχλ νη ελδηαθεξφκελνη. 

 Δάλ ν αηηψλ είλαη θάηνρνο ελ ηζρχ ηίηινπ δηακνλήο, ην θξάηνο κέινο πνπ 

εμέδσζε ηνλ ηίηιν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζχινπ. 

 Δάλ ν αηηψλ άζπιν είλαη θάηνρνο ελ ηζρχ ζεψξεζεο, ην θξάηνο κέινο πνπ ηελ 

εμέδσζε είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζχινπ, εθηφο εάλ ε 

ζεψξεζε εθδφζεθε θαη’ αληηπξνζψπεπζε ή κε γξαπηή έγθξηζε άιινπ 

θξάηνπο κέινπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ηειεπηαίν απηφ θξάηνο κέινο είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζχινπ. 

 Δάλ ν αηηψλ άζπιν είλαη θάηνρνο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ελ ηζρχ ηίηισλ 

δηακνλήο ή ζεσξήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δηάθνξα θξάηε κέιε, 

ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζχινπ ινγίδεηαη ην θξάηνο κέινο ην 

νπνίν θαηά ζεηξά: 

- Δμέδσζε ηνλ ηίηιν δηακνλήο κε ηε κεγαιχηεξε ρξνληθή ηζρχ ή, ζε 

πεξίπησζε ίζεο δηάξθεηαο ηζρχνο, ην θξάηνο κέινο πνπ εμέδσζε ηνλ ηίηιν 

δηακνλήο κε ηελ απψηεξε εκεξνκελία ιήμεσο ηζρχνο, 

- Δμέδσζε ηε ζεψξεζε κε ηελ απψηεξε εκεξνκελία ιήμεσο φηαλ νη 

δηάθνξεο ζεσξήζεηο είλαη απηνχ ηνπ ηχπνπ, 

- ε πεξίπησζε ζεσξήζεσλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο, ην θξάηνο κέινο ην νπνίν 

εμέδσζε ηε ζεψξεζε κε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηζρχνο ή, ζε πεξίπησζε 

ίζεο δηάξθεηαο ηζρχνο, ην θξάηνο κέινο πνπ εμέδσζε ηε ζεψξεζε κε ηελ 

απψηεξε εκεξνκελία ιήμεσο ηζρχνο. 

 Όηαλ ν αηηψλ άζπιν είλαη θάηνρνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ηίηισλ δηακνλήο πνπ 

έρνπλ ιήμεη ήδε απφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν εηψλ ππεχζπλν είλαη ην 

θξάηνο κέινο ζην νπνίν ππνβιήζεθε ε αίηεζε. 



Πεγή: Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., Άξζξα 77-80 ΛΔΔ, εηο Υξηζηηαλφο Β., Σςνθήκη ΕΕ & 

ΣΛΕΕ, Καη’ άπθπο επμηνεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ. 444-474.  
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 Όηαλ δηαπηζηψλεηαη, βάζεη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ έκκεζσλ 

απνδείμεσλ, φηη ν αηηψλ άζπιν δηέβε παξαλφκσο ηα ζχλνξα θξάηνπο κέινπο 

πξνεξρφκελνο απφ ηξίηε ρψξα, ην θξάηνο ζην νπνίν εηζήιζε παξαλφκσο είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζχινπ. Ζ επζχλε παχεη λα πθίζηαηαη 

δψδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έιαβε ρψξα ε παξάλνκε 

δηάβαζε ησλ ζπλφξσλ. 

 Αλ θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζήο ηνπ ν αηηψλ δνχζε πξνεγνπκέλσο γηα κηα 

ζπλερή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε κελψλ ζε έλα θξάηνο κέινο, απηφ ην 

θξάηνο κέινο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζχινπ. 

 Δάλ έλα ππήθννο ηξίηεο ρψξαο εηζέξρεηαη ζην έδαθνο θξάηνπο κέινπο ζην 

νπνίν δελ πθίζηαηαη ε αλάγθε ζεψξεζεο, απηφ ην θξάηνο κέινο είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζχινπ. 

 Όηαλ ε αίηεζε αζχινπ γίλεηαη ζην ρψξν δηεζλνχο δηέιεπζεο αεξνιηκέλα 

θξάηνπο κέινπο απφ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, απηφ ην θξάηνο κέινο είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο. 

 Δάλ κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζζεί ην θξάηνο 

κέινο ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζχινπ, ππεχζπλν γηα 

ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο είλαη ην πξψην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ππνβιήζεθε ε 

αίηεζε αζχινπ. 

 Δπζχλε εμέηαζεο ηεο αίηεζεο αζχινπ ζην θξάηνο κέινο κε ην ζεκαληηθφηεξν 

ξφιν ζηελ είζνδν ηνπ αηηνχληα άζπιν. 

 Έκθαζε ζηνπο νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο. 

 Λακβάλεη κέηξα γηα ηα θξάηε πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξάλνκε δηακνλή ζην έδαθφο 

ηνπο. 

 Μφλν έλα θξάηνο κέινο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε κηαο αίηεζεο αζχινπ. 

 

Οδηγία 2003/9/ΔΚ 

 Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηα θξάηε κέιε πνπ 

απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ηνπ πιήξνπο ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο 

κε ηε ζέζπηζε πξνηχπσλ, ηα νπνία, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ζα επαξθνχλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο επηπέδνπ θαη ζπγθξίζηκσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζε φια 

ηα θξάηε κέιε. 

 Γελ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 

2001/55/ΔΚ (βι. 1.7.). 



Πεγή: Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., Άξζξα 77-80 ΛΔΔ, εηο Υξηζηηαλφο Β., Σςνθήκη ΕΕ & 

ΣΛΕΕ, Καη’ άπθπο επμηνεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ. 444-474.  
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 Πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηεο Οδεγίαο 2003/9/ΔΚ απφ ηελ Δπηηξνπή [COM (2011) 

320 ηειηθφ]: 

 Οη ζπλζήθεο ππνδνρήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ αμηνπξεπέο επίπεδν 

δηαβίσζεο θαη λα είλαη ζπγθξίζηκεο ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, αλεμάξηεηα απφ 

ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ρνξήγεζεο αζχινπ. 

 Σν πκβνχιην δελ θαηέιεμε ζε θνηλή ζέζε. 

 «ςνθήκερ ςποδοσήρ»: νξίδνληαη ε πιήξεο δέζκε κέηξσλ πνπ ηα θξάηε κέιε 

εθαξκφδνπλ πξνο φθεινο ησλ αηηνχλησλ άζπιν. 

 «Τλικέρ ζςνθήκερ ςποδοσήρ»: νξίδνληαη νη ζπλζήθεο ππνδνρήο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή ζηέγεο, ηξνθήο θαη ξνπρηζκνχ, ζε είδνο ή ππφ κνξθή 

νηθνλνκηθνχ βνεζήκαηνο ή δειηίσλ, θαζψο θαη έλα βνήζεκα γηα ηα θαζεκεξηλά 

έμνδα. 

 

Σα κπάηη ςποδοσήρ: 

 Πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη αηηνχληεο άζπιν ελεκεξψλνληαη γξαπηψο θαη αλ 

είλαη δπλαηφ ζε γιψζζα πνπ θαηαλννχλ γηα ηηο ηπρφλ παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη 

γηα απηνχο θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη. 

 Δίλαη δπλαηφ λα πεξηνξίζνπλ ηνλ αηηνχληα άζπιν ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν αλ έηζη 

επηβάιιεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή ηε δεκφζηα ηάμε, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηε 

δηαηήξεζε ηεο νηθνγελεηαθήο ελφηεηαο. 

 Μπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ζηνπο αηηνχληεο άζπιν πξφζβαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, αζρέησο ηνπ αλ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Οι αιηούνηερ άζςλο: 

 Μπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ή 

ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ηνπο νξίδεη απηφ ην θξάηνο κέινο. 

 Οη αλήιηθνη αηηνχληεο άζπιν αιιά θαη ηα αλήιηθα ηέθλα αηηνχλησλ άζπιν πξέπεη 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Ο αηηψλ δελ έρεη πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

νξίδεη ην θξάηνο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αζχινπ θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο απφθαζεο, εάλ απηή δελ μεπεξλάεη ηνπο δψδεθα κήλεο. 

 Οη πξνδηαγξαθέο ππνδνρήο κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ ή θαη λα πάςνπλ λα ηζρχνπλ 

ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν αηηψλ άζπιν εγθαηαιείπεη ηνλ ηφπν δηακνλήο 

πνπ έρεη θαζνξίζεη ε αξκφδηα αξρή ρσξίο λα ηελ ελεκεξψζεη ή δελ 
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ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή έρεη απνθξχςεη ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνπ 

πφξνπο, θαη έρεη, θαηά ζπλέπεηα επσθειεζεί κε ηξφπν αζέκηην απφ ηηο πιηθέο 

ζπλζήθεο ππνδνρήο.  

 

Πποζωπινή πποζηαζία και οι εκηοπιζθένηερ 

 Οδεγία 2001/55/ΔΚ: 

 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο παξνρήο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε 

καδηθήο εηζξνήο εθηνπηζζέλησλ 

 Μέηξα γηα ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ βαξψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά 

ηελ ππνδνρή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππνδνρήο απηψλ ησλ 

αηφκσλ 

 Κνηλφ ζχζηεκα πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο 

 Γε ζίγεη ην δηθαίσκα ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζεζπίδνπλ ή λα δηαηεξνχλ 

επλντθφηεξνπο φξνπο γηα ηα άηνκα ηα νπνία θαιχπηεη πξνζσξηλή πξνζηαζία 

 Γελ επηβάιεη νχηε ηελ ππνρξέσζε ππνδνρήο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ αηφκσλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 

 Ζ δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα έηνο 

παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα θαηαγσγήο δελ 

επηηξέπεη ηνλ αζθαιή θαη κφληκν επαλαπαηξηζκφ ησλ αηφκσλ ζηα νπνία είρε 

ρνξεγεζεί πξνζσξηλή πξνζηαζία 

 Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο εθαξκφδεηαη ην γεληθφ δίθαην ησλ 

αιινδαπψλ θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηνλ 

εθνχζην επαλαπαηξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απνιαχνπλ ην θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο 

 Σα θξάηε κέιε νξίδνπλ έλα εζληθφ ζεκείν επαθήο, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ 

δηαβηβάδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ Δπηηξνπή 

 Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ θαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ παγίσζε 

άκεζεο ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ 

 Σα θξάηε κέιε παξέρνπλ ζηα άηνκα πνπ απνιαχνπλ ην θαζεζηψο πξνζσξηλήο 

πξνζηαζίαο: 

 Σν δηθαίσκα λα αζθνχλ κηζζσηή εξγαζία ή αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηα, 

 Γηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε απηψλ ζε θαηάιιειν θαηάιπκα, 
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 Γηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ αλειίθσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, 

 Γίλνπλ έκθαζε ζηελ νηθνγελεηαθή ελφηεηα. 

 Δκηοπιζθένηερ: νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ή απάηξηδεο, νη νπνίνη ππνρξεψζεθαλ 

λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα ή ηελ πεξηνρή θαηαγσγήο ηνπο ή εθθελψζεθαλ, ηδίσο 

θαηφπηλ έθθιεζεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θαη ησλ νπνίσλ ν επαλαπαηξηζκφο ππφ 

αζθαιείο θαη ζηαζεξέο ζπλζήθεο είλαη αδχλαηνο ιφγσ ηεο επηθξαηνχζαο ζε απηή 

ηε ρψξα θαηάζηαζεο [Οδεγ. 2001/55/ΔΚ, άξζξν 2]. 

 

Οδηγία 2004/83/ΔΚ 

 Καζνξίδεη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ πνηα απφ ηα πξφζσπα πνπ δεηνχλ δηεζλή 

πξνζηαζία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηνπο αλαγλσξηζηεί ην 

θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα ή ην θαζεζηψο πνπ απνλέκεηαη απφ ηελ επηθνπξηθή 

πξνζηαζία. 

 Αλαγλσξίδεη ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 

 Θέηεη σο θχξην ζηφρν: 

 Σε δηαζθάιηζε, αθελφο, φηη ηα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ θνηλά θξηηήξηα γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ρξήδνπλ φλησο δηεζλνχο πξνζηαζίαο 

θαη, 

 Αθεηέξνπ, φηη ηα ελ ιφγσ πξφζσπα έρνπλ πξφζβαζε ζε ειάρηζην επίπεδν 

παξνρψλ ζε φια ηα θξάηε κέιε. 

 Ππόζθςγαρ: ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ν νπνίνο, ζπλέπεηα βάζηκνπ θφβνπ δηψμεσο 

ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, ηζαγέλεηαο, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή ζπκκεηνρήο ζε 

ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα, επξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ θαη 

δελ είλαη ζε ζέζε ή, ιφγσ ηνπ θφβνπ απηνχ, δελ επηζπκεί λα ζέζεη εαπηφλ ππφ ηελ 

πξνζηαζία ηεο ελ ιφγσ ρψξαο ή ν αληζαγελήο ν νπνίνο, επξηζθφκελνο εθηφο ηεο 

ρψξαο ηεο πξνεγνχκελεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ γηα ηνπο ίδηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, δελ είλαη ζε ζέζε ή, ιφγσ ηνπ θφβνπ απηνχ, δελ 

επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζε απηήλ. 

 Καζεζηψο αζχινπ, είλαη ε εθ κέξνπο θξάηνπο κέινπο αλαγλψξηζε ππεθφνπ 

ηξίηεο ρψξαο ή αληζαγελνχο σο πξφζθπγα [Οδεγ. 2004/83/ΔΚ, άξζξν 1]. 

 Ππόζωπο πος δικαιούηαι επικοςπική πποζηαζία: ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ή ν 

αληζαγελήο πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαγλσξηζζεί σο πξφζθπγαο, 

αιιά ζε ζρέζε κε ηνλ νπνίνλ ππάξρνπλ νπζηψδεηο ιφγνη λα πηζηεχεηαη φηη, εάλ ν 

ελδηαθεξφκελνο επηζηξέςεη ζηε ρψξα ηεο θαηαγσγήο ηνπ ή, ζηελ πεξίπησζε 
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αληζαγελνχο, ζηε ρψξα ηεο πξνεγνχκελεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ, ζα 

αληηκεησπίζεη πξαγκαηηθφ θίλδπλν λα ππνζηεί ζνβαξή βιάβε. 

 Καζεζηψο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο, ζεσξείηαη ε εθ κέξνπο θξάηνπο κέινπο 

αλαγλψξηζε ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ή αληζαγελνχο σο πξνζψπνπ πνπ 

δηθαηνχηαη επηθνπξηθή πξνζηαζία [Οδεγ. 2004/83/ΔΚ, άξζξν 1]. 

 Θα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή θαη πξφζζεηε ζε ζρέζε κε ην θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ. 

 Πποζωπινή πποζηαζία: κία δηαδηθαζία κε έθηαθην ραξαθηήξα πνπ εμαζθαιίδεη, 

ζε πεξίπησζε καδηθήο εηζξνήο ή εάλ επίθεηηαη καδηθή εηζξνή εθηνπηζζέλησλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, 

άκεζε θαη πξνζσξηλή πξνζηαζία ζε απηά ηα άηνκα, ηδίσο εάλ ππάξρεη επίζεο 

θίλδπλνο ην ζχζηεκα αζχινπ λα κελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απηή ηελ εηζξνή 

ρσξίο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ, ην ζπκθέξνλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ θαη ην ζπκθέξνλ άιισλ αηφκσλ πνπ δεηνχλ πξνζηαζία. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

εμαηνκηθεπκέλε βάζε θαη λα πεξηιακβάλεη ηε ζπλεθηίκεζε: 

 Όισλ ησλ ζπλαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρψξα θαηαγσγήο θαηά 

ηνλ ηξφπν ιήςεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο θαη ηνπ ηξφπνπ 

εθαξκνγήο ηνπο, 

 Σσλ ζπλαθψλ δειψζεσλ θαη εγγξάθσλ πνπ ππέβαιε ν αηηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην εάλ ν αηηψλ έρεη ήδε ή 

ελδέρεηαη λα ππνζηεί δίσμε ή ζνβαξή βιάβε, 

 Σελ αηνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο πξνζσπηθέο πεξηζηάζεηο ηνπ αηηνχληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ φπσο ην πξνζσπηθφ ηζηνξηθφ, ην θχιν 

θαη ε ειηθία, 

 Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο εθηεζεί, ζπλεπεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζε δίσμε ή 

ζνβαξή βιάβε ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο ηνπ ζηελ ελ ιφγσ ρψξα, 

 Δάλ ν αηηψλ ζα κπνξνχζε λα δηεθδηθήζεη ηελ ηζαγέλεηα άιιεο ρψξαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ πξνζηαζίαο απηήο. 

 Σν πκβνχιην κπνξεί λα εθδίδεη πξνζσξηλά κέηξα ππέξ ελφο θξάηνπο κέινπο ή 

θξαηψλ κειψλ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ επείγνπζα 

θαηάζηαζε, ιφγσ αηθλίδηαο εηζξνήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. 

 «Έκηακηερ καηαζηάζειρ»: νη θίλδπλνη γηα ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα, ε 

πνιηηηθή απνζηαζεξνπνίεζε, ειιείςεηο ζε εθνδηαζκφ θαη άιιεο παξφκνηεο 
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θαηαζηάζεηο ηδηαίηεξεο έληαζεο αιιά φρη θαηαζηξνθέο ιφγσ πνιέκνπ ή 

ιηκνχ. 

 οβαπή βλάβη: ζαλαηηθή πνηλή ή εθηέιεζε ή βαζαληζηήξηα ή απάλζξσπε ή 

εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία ηνπ αηηνχληνο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ή 

ζνβαξή θαη πξνζσπηθή απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο 

ακάρνπ ιφγσ αδηάθξηηεο αζθήζεσο βίαο ζε θαηαζηάζεηο δηεζλνχο ή εζσηεξηθήο 

έλνπιεο ζχξξαμεο. 

 Πεξηπηψζεηο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ θαζεζηψησλ ηνπ πξφζθπγα θαη ηνπ 

δηθαηνχρνπ επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο: 

 Έρεη δηαπξάμεη έγθιεκα θαηά ηεο εηξήλεο, 

 Έγθιεκα πνιέκνπ ή έγθιεκα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, 

 Δίλαη ππεχζπλνο πξάμεσλ αληίζεησλ πξνο ηνλ ζθνπφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή 

ζπληζηά θίλδπλν γηα ηελ θνηλσλία ή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην 

νπνίν βξίζθεηαη. 

 Ο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ή ν αληζαγελήο παχεη λα είλαη πξφζθπγαο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ: 

 Δμαζθαιίζεη εθ λένπ νηθεηνζειψο ηελ πξνζηαζία ηεο ρψξαο ηεο ηζαγέλεηαο, 

 Αλαθηήζεη νηθεηνζειψο ηελ ηζαγέλεηα πνπ απψιεζε θαηά ην παξειζφλ, 

 Απνθηήζεη λέα ηζαγέλεηα θαη απνιαχεη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο πνπ ηνπ 

ρνξήγεζε ηε λέα ηζαγέλεηα, 

 Έρεη εγθαηαζηαζεί εθ λένπ νηθεηνζειψο ζηε ρψξα πνπ είρε εγθαηαιείςεη ή 

εθηφο ηεο νπνίαο είρε παξακείλεη εμαηηίαο ηνπ θφβνπ φηη ζα ππνζηεί δίσμε, 

 Γελ κπνξεί πιένλ λα εμαθνινπζεί λα αξλείηαη ηελ πξνζηαζία πνπ ηνπ παξέρεη 

ε ρψξα ηεο ηζαγέλεηαο, δηφηη έρνπλ παχζεη λα πθίζηαληαη νη ζπλζήθεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ σο πξφζθπγα, 

 ηελ πεξίπησζε ησλ αληζαγελψλ, εάλ απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα λα επηζηξέςεη 

ζηε ρψξα ηεο πξψελ ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ δηφηη έρνπλ παχζεη λα 

πθίζηαληαη νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο πξφζθπγα. 

 Δάλ δηαπηζησζεί ε εθ κέξνπο ηνπο δηαζηξέβισζε ή παξάιεηςε γεγνλφησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο πιαζηψλ εγγξάθσλ, ππήξμε απνθαζηζηηθή 

γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα. 

 Ο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ή ν αληζαγελήο παχεη λα δηθαηνχηαη επηθνπξηθήο 

πξνζηαζίαο: 
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 Όηαλ νη πεξηζηάζεηο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

θαζεζηψηνο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο έρνπλ εθιείςεη ή έρνπλ 

κεηαβιεζεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κελ απαηηείηαη πιένλ 

πξνζηαζίαο. 

 Δάλ δηαπηζησζεί ε εθ κέξνπο ηνπ δηαζηξέβισζε ή παξάιεηςε 

γεγνλφησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο πιαζηψλ εγγξάθσλ, 

ππήξμε απνθαζηζηηθή γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επηθνπξηθήο 

πξνζηαζίαο. 

 

Οδηγία 2005/85ΔΚ 

 Οξίδεη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ 

αλάθιεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ θαζεζηψηνο ζηα θξάηε κέιε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζηε δηθαζηηθή αξσγή, ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη ην δηθαίσκα 

έθεζεο. 

 Δπηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ. 

 Σν πκβνχιην έρεη ζεζπίζεη έλαλ ειάρηζην θνηλφ θαηάινγν ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

ζεσξνχληαη απφ ηα θξάηε κέιε σο αζθαιείο ρψξεο θαηαγσγήο. 

 Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ή λα ζεζπίδνπλ λνκνζεζία πνπ πξνβιέπεη 

ηνλ εζληθφ ραξαθηεξηζκφ ηξίησλ ρσξψλ εθηφο απφ εθείλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ ειάρηζην θνηλφ θαηάινγν σο αζθαιψλ ρσξψλ θαηαγσγήο γηα ηελ εμέηαζε 

αηηήζεσλ αζχινπ. 

 ηφρνο: 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο ειάρηζηνπ πιαηζίνπ ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο 

ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη δεπηεξνγελείο κεηαθηλήζεηο ησλ αηηνχλησλ άζπιν 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, φηαλ απηέο νθείινληαη ζηηο δηαθνξέο ησλ λνκηθψλ 

πιαηζίσλ. 

 Υνξήγεζε θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα: 

 Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ φιεο ηηο αηηήζεηο επί ηεο νπζίαο, 

δειαδή λα αμηνινγνχλ θαηά πφζνλ ν ζπγθεθξηκέλνο αηηψλ δηθαηνχηαη λα 

ζεσξεζεί πξφζθπγαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο 2004/83/ΔΚ θαζψο θαη γηα 

ην πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο πξνζηαζίαο. 

 Αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα: 

 Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα άηνκα πνπ ηπγράλνπλ ηνπ 

θαζεζηψηνο ελεκεξψλνληαη δεφλησο γηα ηελ πηζαλή επαλεμέηαζε ηνπ 
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θαζεζηψηνο ηνπο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αθξνάζεσο πξνηνχ νη αξρέο 

ιάβνπλ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αλάθιεζήο ηνπ. 

Δξαίπεζη: 

 Όηαλ νη ιφγνη γηα ηελ παχζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα δελ ζρεηίδνληαη κε 

κεηαβνιή πξνυπνζέζεσλ ζηηο νπνίεο βαζίζζεθε ε αλαγλψξηζε. 

 Γηαδηθαζηηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ απφ αζαθή θαη δηθνξνχκελα 

πξφηππα ηεο Οδεγίαο: 

 Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε ην 2009 κία πξφηαζε [COM (2009) 554 ηειηθφ] κε 

ζθνπφ ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο θαη 

 Νέα πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο [COM (2011) 319 ηειηθφ] 

 

Ππορ ηην ολοκλήπωζη ηηρ εγκαθίδπςζηρ κοινού εςπωπαϊκού ζςζηήμαηορ 

αζύλος 

 Πξφηαζε Οδεγίαο [COM (2009) 551 ηειηθφ] γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 

2004/83/ΔΚ, κε ζηφρν: 

 Σελ νινθιήξσζε ηεο εγθαζίδξπζεο θνηλνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ  

 Σελ παξνρή πςειφηεξνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο. 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 439/2010: 

 χζηαζε επξσπατθήο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ 

 Να εληαζεί ε επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ κειψλ 

 Να δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή θνηλψλ θαλφλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ. 

 

Οι εξωηεπικέρ ζσέζειρ ηηρ ΔΔ με ηπίηερ σώπερ ζηα θέμαηα αζύλος και διεθνούρ 

πποζηαζίαρ. 

 Πξφγξακκα ηεο Υάγεο [14292/1/04 REV 1, πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο – 

Βξπμέιιεο, 8.12.2004, Κεθ. 1.6.1], φξηδε φηη ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ αλ βειηηψζνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπο γηα: 

 ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ, 

 ηελ επίιπζε πξνζθπγηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ παξνρή θαιχηεξεο 

πξφζβαζεο ζε βηψζηκεο ιχζεηο, 
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 ηε δεκηνπξγία ηθαλφηεηαο ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ, 

 ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ εγγξάθσλ θαη 

 ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επηζηξνθήο. 

 Πξφγξακκα AENEAS (2003, Δπηηξνπή): 

 Υξεκαηνδφηεζε κε ζθνπφ λα βνεζεζνχλ νη ηξίηεο ρψξεο ζηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπ γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ αιιά θαη ησλ 

πεξηπηψζεσλ παξαηεηακέλεο χπαξμεο πξνζθχγσλ. 

 ηεξίδεη ηελ εθαξκνγή πξφηππσλ πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθήο πξνζηαζίαο. 

 Θεκαηηθφ πξφγξακκα γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο ζηνπο ηνκείο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ αζχινπ (2006, Δπηηξνπή, COM (2006) 26 ηειηθφ): 

 Αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, 

 ηαζεξφηεηα, 

 Μαθξννηθνλνκηθή βνήζεηα, 

 Πξνεληαμηαθή βνήζεηα, 

 ηήξημε ηεο επξσπατθήο γεηηνλίαο θαη 

 Αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία θαη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία. 

  χλαςε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ΔΔ, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Ηζιαλδίαο θαη ηνπ 

Βαζηιείνπ ηεο Ννξβεγίαο (Απφθαζε 2001/258/ΔΚ): 

 Κξηηήξηα θαη κεραληζκνί θαζνξηζκνχ ηνπ θξάηνπο πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ 

εμέηαζε αίηεζεο παξνρήο αζχινπ πνπ ππνβάιιεηαη ζε θξάηνο κέινο ή ζηελ 

Ηζιαλδία ή ηε Ννξβεγία. 
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Άπθπο 79 

(πξψελ άξζξν 63, ζεκεία 3 θαη 4 ηεο ΔΚ) 

Ζ Έλσζε αλαπηχζζεη θνηλή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα 

εμαζθαιίδεη, ζε φια ηα ζηάδηα, ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ, ηε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηα 

θξάηε κέιε θαζψο θαη ηελ πξφιεςε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη ηελ εληζρπκέλε θαηαπνιέκεζή ηεο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, 

απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, ιακβάλνπλ κέηξα 

ζρεηηθά κε ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

α) πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο, θαζψο θαη θαλφλεο γηα ηε ρνξήγεζε απφ 

ηα θξάηε κέιε ζεσξήζεσλ θαη αδεηψλ δηακνλήο καθξάο δηαξθείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επαλέλσζε 

νηθνγελεηψλ, 

β) θαζνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ 

λφκηκα ζε θξάηνο κέινο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία θαη δηακνλή ζηα άιια θξάηε κέιε, 

γ) ιαζξνκεηαλάζηεπζε θαη παξάλνκε δηακνλή, θαζψο θαη απνκάθξπλζε θαη 

επαλαπαηξηζκφο ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ, 

δ) θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηδίσο γπλαηθψλ θαη παηδηψλ. 

Ζ Έλσζε κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε ηξίηεο ρψξεο γηα ηελ επαλεηζδνρή ζηηο 

ρψξεο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ή δελ 

πιεξνχλ πιένλ ηνπο φξνπο εηζφδνπ, παξνπζίαο ή δηακνλήο ζην έδαθνο θξάηνπο 

κέινπο. 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε 

ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ κέηξα ελζάξξπλζεο θαη 

ζηήξημεο ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ κειψλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη δηακέλνπλ λφκηκα ζην έδαθφο ηνπ, απνθιεηνκέλεο 

νπνηαζδήπνηε ελαξκφληζεο ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ. 

Σν παξφλ άξζξν δελ ζίγεη ην δηθαίσκα ησλ θξαηψλ κειψλ λα θαζνξίδνπλ ηνλ φγθν 

ησλ εηζεξρνκέλσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πξνεξρνκέλσλ απφ ηξίηεο ρψξεο, ζην 

έδαθνο ηνπ κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε κηζζσηήο ή κε κηζζσηήο εξγαζίαο. 
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Ιζηοπική αναδπομή 

 1988, Απφθαζε Δπηηξνπήο 88/384/ΔΟΚ: 

 Καζηέξσζε δηαδηθαζίαο πξνεγνχκελεο αλαθνίλσζεο θαη ζπλελλφεζεο 

ζρεηηθά κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο έλαληη ηξίησλ ρσξψλ. 

 πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη: 

 Γηαηάμεηο γηα ηα θνηλά εμσηεξηθά ζχλνξα θαη ηελ θνηλή πνιηηηθή ζεσξήζεσλ 

εηζφδνπ θαη βξαρείαο δηακνλήο. 

 Αθεηεξία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζε Δλσζηαθφ επίπεδν. 

 πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ: 

 Γηακφξθσζε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Υψξνπ Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη 

Γηθαηνζχλεο, 

 Δλζσκάησζε ηνπ θεθηεκέλνπ έλγθελ. 

 χλνδνο ηνπ Σάκπεξε: 

 Αλαγθαηφηεηα λα αλαπηπρζεί κηα θνηλή πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηε κεηαλάζηεπζε, 

πνπ ζα πεξηιάκβαλε κηα ζρέζε εηαηξηθφηεηαο κε ηηο ρψξεο θαηαγσγήο. 

 Έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. 

 ηφρνο: 

 Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο έλδεηαο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

βνήζεηαο, 

 Ζ πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ, 

 Ζ εδξαίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ θαζεζηψησλ θαη  

 Ο ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην δήισζε απνθαζηζκέλν: 

 Να θαηαπνιεκήζεη εθείλνπο πνπ αλακεηγλχνληαη ζηελ εκπνξία αλζξψπσλ θαη 

ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε κεηαλαζηψλ, κε ηε ζέζπηζε απζηεξψλ 

θπξψζεσλ ελαληίνλ ηνπ εγθιήκαηνο απηνχ. 

 Ζ Europol ζα πξέπεη απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε λα ζπληνλίζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμάξζξσζε ηέηνηνπ είδνπο 

εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ. 

 Έκθαζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο, ηδηαίηεξα ζηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. 
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 Δπξσπατθφ πκβνχιην (2004), Πξφγξακκα ηεο Υάγεο: 

 Δλίζρπζε ηνπ ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο, 

 ηελφηεξε πξαθηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

 Βειηησκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ηα κέηξα 

πνπ επηβάιινληαη γηα κηα ελαξκνληζκέλε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. 

 Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 2008/381/ΔΚ: 

 Δπξσπατθφ Γίθηπν Μεηαλάζηεπζεο (ΔΓΜ)  

 Παξνρή ζηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο αληηθεηκεληθψλ, αμηφπηζησλ θαη 

ελεκεξσκέλσλ δεδνκέλσλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε. 

 

Άπθπο 79 και μεηαναζηεςηική πολιηική ηηρ ΔΔ 

 ηφρνη ηνπ Άξζξνπ 79 ΛΔΔ: 

 Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, 

 Ζ δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηα 

θξάηε κέιε θαζψο θαη 

 Ζ πξφιεςε θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

 Σν άξζξν αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ. 

 Αλαγλσξίδεη πιήξσο ην δηθαίσκα ησλ θξαηψλ κειψλ λα απνθαζίδνπλ γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ πνπ ζα γίλνπλ δεθηνί γηα λα αλαδεηήζνπλ 

εξγαζία. 

 Οη απνθάζεηο γηα ηελ εηζδνρή ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζε έλα θξάηνο κέινο 

επεξεάδνπλ θαη ηα ππφινηπα: 

 Γηθαίσκα ηαμηδηνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ έλγθελ, 

 Γηθαίσκα παξνρήο ππεξεζηψλ ζε άιια θξάηε κέιε, 

 Γηθαίσκα κεηάβαζεο ζε άιια θξάηε κέιε κφιηο απνθηεζεί ην θαζεζηψο 

θαηνίθνπ καθξάο δηάξθεηαο, 

 Δπίπησζε ηεο εηζφδνπ εξγαδνκέλσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο 

ΔΔ.  

 Γεχηεξε παξάγξαθνο: 
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 Οη ηνκείο ηεο θνηλήο πνιηηηθήο 

 Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία. 

ηόσορ ηηρ διασείπιζηρ ηων μεηαναζηεςηικών ποών: 

 Εήηεκα ησλ ζεσξήζεσλ, 

 Σεο θχιαμεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, θαζψο θαη 

 Σεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο ηεο απνκάθξπλζεο θαη ηεο επαλεηζδνρήο. 

 Σν δήηεκα ησλ ζεσξήζεσλ θαη ηεο θχιαμεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ 

επηηπγράλεηαη κέζσ: 

 Σεο ελζσκάησζεο ηνπ θεθηεκέλνπ έλγθελ θαη 

 Σνπ Άξζξνπ 77 ΛΔΔ. 

 

Η «δίκαιη μεηασείπιζη ηων ςπηκόων ηπίηων σωπών»: 

 Γηθαηψκαηα θαη γεληθφηεξα ζηηο κεζφδνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνιπεπίπεδεο 

έληαμεο ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζην δεκφζην βίν θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηνπ 

θάζε θξάηνπο κέινπο. 

 Πξφζβαζε ζηελ εληαία εζσηεξηθή αγνξά, δειαδή ηελ θπθινθνξία θαη 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζε άιια θξάηε κέιε, απηψλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο.  

 Σέηαξηε παξάγξαθνο άξζξνπ 79 ΛΔΔ: 

 Δλίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ. 

 Λήςε απνθάζεσλ κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ρσξίο σζηφζν ηε 

δπλαηφηεηα ελαξκφληζεο ησλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ.  

«Παπάνομη μεηανάζηεςζη»: 

 Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη εηζέξρνληαη παξάλνκα ζην έδαθνο ηεο ΔΔ είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο πιαζηά έγγξαθα είηε δίρσο απηά, κε ηε βνήζεηα ιαζξεκπφξσλ 

θαη δηαθηλεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε θπθιψκαηα νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, 

 Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη εηζέξρνληαη κε λφκηκν ηξφπν ζην έδαθνο ηεο 

ΔΔ, αιιά παξακέλνπλ πέξαλ ησλ λφκηκσλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ ή αιιάδνπλ ην 

ιφγν παξακνλήο ηνπο ρσξίο εηδηθήο άδεηα (π.ρ. ζπνπδαζηέο ή εξεπλεηέο 

παξακέλνπλ σο παξάλνκα εξγαδφκελνη) θαη 
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 Αιινδαπνί αηηνχληεο άζπιν ζε κηα επξσπατθή ρψξα, νη νπνίνη παξακέλνπλ 

αδηθαηνιφγεηα ζε απηήλ θαη κεηά ηε δηνηθεηηθή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο. 

 

Καθεζηώρ επί μακπόν διαμένονηορ 

 Οδεγία 2003/109/ΔΚ: 

 Σν θχξην θξηηήξην γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο 

ζα πξέπεη λα είλαη ε δηάξθεηα δηακνλή ζηελ επηθξάηεηα ελφο θξάηνπο κέινπο. 

 Ζ δηακνλή ζα πξέπεη λα είλαη λφκηκε θαη αδηάιεηπηε. 

 Ο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο θαη αζθάιηζε 

αζζελείαο, θαη λα ην απνδεηθλχεη ψζηε λα κελ απνηειέζεη βάξνο γηα ην 

θξάηνο κέινο. 

 Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ 

ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο δελ πξέπεη λα ζπληζηνχλ απεηιή γηα ηε 

δεκφζηα ηάμε ή ηε δεκφζηα αζθάιεηα. 

 Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη δηακέλνπλ ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ λφκηκα θαη αδηάιεηπηα θαηά ηα πέληε ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

 Ζ ελζσκάησζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη επί καθξφλ δηακέλνληεο 

ζηα θξάηε κέιε απνηειεί ζηνηρείν-θιεηδί γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζεκειηψδνπο ζηφρνπ ηεο Κνηλφηεηαο, ν νπνίνο 

νξίδεηαη ζηε πλζήθε. 

 

Γικαιώμαηα ηων ςπηκόων ηπίηων σωπών με καθεζηώρ επί μακπόν διαμένονηορ 

ζε κπάηορ μέλορ 

 Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε (βι. 1.4.). 

 Απνιακβάλεη ηελ ίδηα κεηαρείξηζε κε ηνπο εκεδαπνχο αλαθνξηθά κε: 

 Σελ πξφζβαζε ζε κηζζσηή απαζρφιεζε θαη ζε αλεμάξηεηε επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, 

 Σελ εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ππνηξνθηψλ ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, 

 Σελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη 

άιισλ ηίηισλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εζληθέο δηαδηθαζίεο, 



Πεγή: Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., Άξζξα 77-80 ΛΔΔ, εηο Υξηζηηαλφο Β., Σςνθήκη ΕΕ & 

ΣΛΕΕ, Καη’ άπθπο επμηνεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ. 444-474.  

 

Γαθλήο Ηζίδσξνο 31 

 Σελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηελ θνηλσληθή αξσγή θαη ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία, φπσο νξίδνληαη απφ ην εζληθφ δίθαην, 

 Σα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα, 

 Σελ πξφζβαζε ζηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ παξνρή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ, 

 ηηο δηαδηθαζίεο απφθηεζεο ζηέγεο, 

 Σελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηε εγγξαθήο θαη ζπκκεηνρήο ζε 

νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ εζληθψλ 

δηαηάμεσλ πεξί δεκφζηαο ηάμεο θαη δεκφζηαο αζθάιεηαο, 

 Σελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο 

κέινπο, εληφο ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία γηα 

ιφγνπο αζθάιεηαο. 

 

Οικογενειακή επανένωζη 

 Οδεγία 2003/86/ΔΚ: 

 Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ην δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζην έδαθνο 

θξαηψλ κειψλ. 

 Σα κέηξα ζα πξέπεη λα ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνρξέσζε πξνζηαζίαο 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζεβαζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο πνπ αλαθέξεηαη ζε 

πνιιέο πξάμεηο δηεζλνχο δηθαίνπ. 

 Θα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηα κέιε ηνπ ππξήλα ηεο νηθνγέλεηαο, δειαδή ηνλ/ηε 

ζχδπγν θαη ηα αλήιηθα ηέθλα, ηνπ ζπληεξνχληνο ή θαη ηνπ/ηεο ζπδχγνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζεηψλ ηέθλσλ ηνπ ζπληεξνχληνο ή/θαη ηνπ/ηεο 

ζπδχγνπ. 

 Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη ηε δηακνλή, κε 

λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή πξάμε, θαη άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο φπσο 

είλαη ελήιηθα άγακα ηέθλα πνπ δελ κπνξνχλ αληηθεηκεληθά λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο θαη νη εμ αίκαηνο θαη 

πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείο ηνπ ζπληεξνχληνο ή ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ, εθφζνλ 

έρνπλ ηελ επζχλε ζπληήξεζήο ηνπο θαη ηα άηνκα απηά ζηεξνχληαη ηεο 

απαξαίηεηεο νηθνγελεηαθήο ππνζηήξημεο ζηε ρψξα θαηαγσγήο. 

 Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα αλαθαινχλ ή λα αξλνχληαη λα αλαλεψζνπλ ηελ 

άδεηα δηακνλήο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο, δεκφζηαο 

αζθάιεηαο ή δεκφζηαο πγείαο. 
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 Παξέρεηαη φηαλ ν ζπληεξψλ θαηέρεη άδεηα δηακνλήο πνπ έρεη εθδνζεί απφ 

θξάηνο κέινο δηάξθεηαο ηζρχνο αλψηεξεο ή ίζεο κε έλα έηνο, ν νπνίνο έρεη 

εχινγε πξννπηηθή λα απνθηήζεη δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο, εθφζνλ ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ/ηεο είλαη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο, αλεμάξηεηα απφ ην 

θαζεζηψο ηνπο. 

 πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθνπνιηηηζηηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ ελζσκάησζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηα θξάηε κέιε. 

«Οικογενειακή επανένωζη»: « ε είζνδνο θαη ε δηακνλή ζε θξάηνο κέινο ησλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο πνπ δηακέλεη λφκηκα ζην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο 

κέινο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε νηθνγελεηαθή ελφηεηα, αζρέησο εάλ νη 

νηθνγελεηαθνί δεζκνί δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ ή κεηά ηελ είζνδν ηνπ δηακέλνληνο» 

[Οδεγία 2003/86/ΔΚ, άξζξν 2 παξ. δ]. 

 

Γιοικηηική ζςνεπγαζία και ανηαλλαγή πληποθοπιών για ηη μεηανάζηεςζη 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 377/2004 (ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 493/2011): 

 Γεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ αμησκαηηθψλ ζπλδέζκσλ κεηαλάζηεπζεο: 

 Θα αλαπηχζζνπλ θαη ζα δηαηεξνχλ άκεζεο επαθέο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο θαη ηηο ηπρφλ ελδεδεηγκέλεο νξγαλψζεηο εληφο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο. 

 θνπφο: δηεπθφιπλζε θαη επίζπεπζε ηεο ζπιινγήο θαη αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ. 

 «Αξιωμαηικόρ ζύνδεζμορ μεηανάζηεςζηρ»: ν εθπξφζσπνο θξάηνπο κέινπο, 

ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζην εμσηεξηθφ απφ ηελ ππεξεζία κεηαλάζηεπζεο ή απφ 

άιιεο αξκφδηεο αξρέο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε επαθψλ κε ηηο 

αξρέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ζηελ επαλαπξνψζεζε ησλ 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο 

[Καλνληζκφο 377/2004].  

 Απφθαζε 2005/267/ΔΚ: 

 Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα παξάλνκα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα. 

 Απφθαζε 2006/688/ΔΚ: 

 Έλαο κεραληζκφο, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ ακνηβαία αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, 

απφςεσλ θαη ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ηα εζληθά κέηξα ηνπο ηνκείο ηνπ αζχινπ 

θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ηα νπνία έρνπλ πηζαλψο ζεκαληηθφ αληίθηππν ζε 

πιείνλα θξάηε κέιε ή ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ. 
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 Καλνληζκφο (ΔΚ) 862/2007: 

 Κνηλνί θαλφλεο γηα ηε ζπιινγή θαη ηήξεζε επξσπατθψλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη ηε δηεζλή πξνζηαζία. 

 

Ένηαξη ηων ςπηκόων ηπίηων σωπών ζηα κπάηη μέλη ηηρ ΔΔ 

 Κνηλφ Πξφγξακκα Πιαίζην γηα ηελ Έληαμε  [COM (2005) 389 ηειηθφ]: 

 Έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ΔΔ 

 Ννκηθφ πιαίζην γηα ηελ εηζδνρή θαη δηακνλή ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

 Έλα εγρεηξίδην γηα ηελ έληαμε, ην νπνίν θαιχπηεη ηα εηζαγσγηθά καζήκαηα 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα λεναθηρζέληεο κεηαλάζηεο θαη πξφζσπα 

αλαγλσξηζκέλα σο πξφζθπγεο, ηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη ηνπο δείθηεο 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε. 

 Δπξσπατθή Αηδέληα  γηα ηελ έληαμε ησλ κε Δπξσπαίσλ κεηαλαζηψλ [COM 

(2011) 455 ηειηθφ]: 

 Δζηηάδεη ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή 

ησλ κεηαλαζηψλ. 

 Τπνγξακκίδεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ψζηε λα 

αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαλάζηεπζε αιιά θαη 

ε αμία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 

Κανονιζμόρ (ΔΚ) 562/2006 για ηη θέζπιζη ηος κοινοηικού κώδικα ζσεηικά με ηο 

καθεζηώρ διέλεςζηρ πποζώπων από ηα ζύνοπα (κώδικαρ ζςνόπων ένγκεν) 

 Πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζην έδαθνο ηεο ΔΔ. 

 Άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ: 

 Γηα παξακνλή κηθξφηεξε ηνπ ηξηκήλνπ, αλά εμάκελν, νη ππήθννη ηξίησλ 

ρσξψλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ έγθπξν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν, 

 Έγθπξε ζεψξεζε βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 539/2001, εθηφο αλ δηαζέηνπλ 

έγθπξν ηίηιν δηακνλήο ή ζεψξεζε καθξάο δηαξθείαο, 

 Να αηηηνινγνχλ ην ζθνπφ θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο πξνβιεπφκελεο δηαβίσζήο 

ηνπο θαη λα δηαζέηνπλ επαξθή κέζα δηαβίσζεο ηφζν γηα ηελ παξακνλή φζν 

θαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ή ηε δηέιεπζή ηνπο ζε ηξίηε 

ρψξα, 
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 Να κελ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην SIS σο αλεπηζχκεηνη θαη λα κελ ζεσξνχληαη 

απεηιή γηα: 

 Σε δεκφζηα ηάμε, 

 Σελ εζσηεξηθή αζθάιεηα, 

 Σε δεκφζηα πγεία ή 

 Σηο δηεζλείο ζρέζεηο θάπνηνπ θξάηνπο κέινπο. 

Σίηλορ διαμονήρ:  

α) «Κάζε ηίηινο δηακνλήο εθδηδφκελνο απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε 

ηνλ εληαίν ηχπν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1030/2002 ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ θαζηέξσζε αδεηψλ δηακνλή εληαίνπ ηχπνπ γηα ηνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη 

β) Κάζε άιιν έγγξαθν ρνξεγνχκελν απφ θξάηνο κέινο ζε ππεθφνπο 

ηξίηνπ θξάηνπο κε ην νπνίν ηνπ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ή ε επαλείζνδνο 

ζην έδαθφο ηνπ, εθηφο ησλ πξνζσξηλψλ αδεηψλ πνπ ρνξεγνχληαη κέρξηο 

φηνπ εμεηαζζεί ε πξψηε αίηεζε ηίηινπ δηακνλήο θαηά ην ζηνηρείν α) ή 

αίηεζε αζχινπ». 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 1030/2002: 

 Καζηέξσζε άδεηεο δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ γηα ηνπ ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ κε 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πςεινχ επηπέδνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία απφ 

ηελ παξαπνίεζε θαη ηελ πιαζηνγξάθεζε, κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ πξφιεςε 

ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο θαη ηεο παξάλνκεο δηακνλήο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε 

απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ. 

 

Ο Υώπορ Δλεςθεπίαρ ζηην εκπαίδεςζη, ηην επιζηήμη και ηην απαζσόληζη 

 Οδεγία 2004/114/ΔΚ: 

 Απαξηζκεί ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα θξάηε κέιε γηα λα 

ρνξεγνχλ άδεηεο κε ζθνπφ ηηο ζπνπδέο, ηελ αληαιιαγή καζεηψλ, ηελ άκηζζε 

πξαθηηθή άζθεζε ή ηελ εζεινληηθή ππεξεζία θαη ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ 

ηηο δηαδηθαζίεο εηζδνρήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζην έδαθνο θξαηψλ κειψλ 

γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο. 

 Οδεγία 2005/71/ΔΚ: 

 Δηδηθή δηαδηθαζία εηζδνρήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ζθνπνχο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 
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 Δληάζζεηαη ζηελ πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο Δπξσπατθνχ 

Υψξνπ Έξεπλαο θαζψο θαη ζηελ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο πνπ απνζθνπεί 

ζην λα αλαβαζκίζεη ηελ ΔΔ σο ηελ πην δπλακηθή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία 

ζηνλ θφζκν. 

 Οδεγία 2009/50/ΔΚ: 

 Πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο, γηα πεξηζζφηεξνπο απφ ηξεηο κήλεο, 

ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ 

απαζρφιεζε πςειήο εηδίθεπζεο σο θαηφρσλ κπιε θάξηαο ηεο ΔΔ. 

 Να δηεπθνιπλζεί ε εηζδνρή πςειά εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ηαρείαο δηαδηθαζίαο εηζδνρήο θαη κε ηε 

ρνξήγεζε ζε απηνχο ίζσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ κε ηνπο 

πνιίηεο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. 

 Γηθαηψκαηα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ σο θαηφρσλ κπιε θάξηαο ηεο ΔΔ: 

 Ίζε κεηαρείξηζε κε ηνπο ππεθφνπο ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ εμέδσζε ηε κπιε 

θάξηα ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ ακνηβήο θαη 

απφιπζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, 

 Σελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, 

 Σελ ειεπζεξία ηεο πξνζρψξεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ 

ή εξγνδνηψλ ή νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο νξγαλψζεηο απηέο, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη ηε δεκφζηα 

αζθάιεηα, 

 Σελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, 

 Σελ αλαγλψξηζε ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εζληθέο δηαδηθαζίεο, ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνπο θιάδνπο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, 

 Σελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο επνρηθά εξγαδφκελνπο, ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε ζηέγαζε θαζψο θαη  

 Σσλ ππεξεζηψλ ελεκέξσζεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ πνπ παξέρνπλ νη 

ππεξεζίεο εχξεζεο εξγαζίαο, 

 Σελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηνπ νηθείνπ θξάηνπο 

κέινπο, εληφο ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ε εζληθή λνκνζεζία.  



Πεγή: Αλαγλσζηνπνχινπ Γ., Άξζξα 77-80 ΛΔΔ, εηο Υξηζηηαλφο Β., Σςνθήκη ΕΕ & 

ΣΛΕΕ, Καη’ άπθπο επμηνεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ. 444-474.  

 

Γαθλήο Ηζίδσξνο 36 

 Πξφηαζε Οδεγίαο COM (2010) 379 ηειηθφ: 

 Πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ 

επνρηθή απαζρφιεζε. 

 Γηθαηψκαηα ηνλ θαηφρσλ άδεηαο επνρηθήο απαζρφιεζεο: 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο άδεηα επνρηθά εξγαδφκελνπ ν θάηνρφο ηεο έρεη 

ηνπιάρηζηνλ ην δηθαίσκα λα εηζέιζεη θαη λα δηακείλεη ζηελ επηθξάηεηα ηνπ 

θξάηνπο κέινπο πνπ ρνξήγεζε ηελ άδεηα, ειεχζεξε πξφζβαζε ζην ζχλνιν ηεο 

επηθξάηεηαο ηνπ θξάηνπο κέινπο έθδνζεο ηεο άδεηαο θαζψο θαη ζην δηθαίσκα 

λα αζθεί ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία έρεη ιάβεη άδεηα 

ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 Οη επνρηθά εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη φξνπο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ φξσλ ακνηβήο, απφιπζεο, πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο, πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηελ επνρηθή εξγαζία, φπσο νξίδνληαη απφ ην λφκν, ηηο 

θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο θαη/ή ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο γεληθήο 

εθαξκνγήο ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν έγηλαλ δεθηνί ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα νδεγία. 

 Γηθαηνχληαη κεηαρείξηζε ίζε κε ηνπο ππεθφνπο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο 

ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ηεο 

πξνζρψξεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε νξγάλσζε εξγαδφκελσλ ή νπνηαδήπνηε 

επαγγεικαηηθή νξγάλσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηηο νξγαλψζεηο απηέο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εζληθψλ 

δηαηάμεσλ γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη ηε δεκφζηα αζθάιεηα. 

 Γηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ θαηαβνιή ησλ εθ ηνπ λφκνπ 

ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη 

ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ, 

εθηφο ηεο θνηλσληθήο ζηέγεο θαη ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

απφ ηηο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο.   

 

Καηαπολέμηζη ηηρ παπάνομηρ μεηανάζηεςζηρ και ηηρ ςποβοήθηζηρ αςηού ηος 

θαινομένος 

 Οδεγία 2002/90/ΔΚ: 

 Οξίδεη ηελ έλλνηα ηεο ππνβνήζεζεο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη 

 Πξνζεγγίδεη ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο ελ ιφγσ 

παξάβαζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εμαηξέζεσλ. 

 «Τποβοήθηζη ηηρ παπάνομηρ μεηανάζηεςζηρ»: ε πξάμε θάπνηνπ πνπ εθ 

πξνζέζεσο βνεζά πξφζσπν, ην νπνίν δελ είλαη ππήθννο θξάηνπο κέινπο, 
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πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη ή λα δηέιζεη απφ ην έδαθνο θξάηνπο κέινπο, θαηά 

παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ είζνδν ή ηε 

δηέιεπζε ησλ αιινδαπψλ ή θάπνηνπ πνπ, γηα θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο, εθ 

πξνζέζεσο βνεζά πξφζσπν ην νπνίν δελ είλαη ππήθννο θξάηνπο κέινπο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηακείλεη ζην έδαθνο θξάηνπο κέινπο, θαηά παξάβαζε ηεο 

λνκνζεζίαο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηε δηακνλή ησλ αιινδαπψλ. 

 Οδεγία 2001/51/ΔΚ: 

 Πεξηέρεη δηαηάμεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηαθνξέσλ νη 

νπνίνη κεηαθέξνπλ αιινδαπνχο ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ελαξκνλίδνληαο ηηο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο κεηαθνξείο 

ζε πεξίπησζε πνπ κεηαθέξνπλ ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ ππεθφνπο 

ηξίησλ ρσξψλ ρσξίο ηα απαξαίηεηα έγγξαθα εηζφδνπ. 

 Πξάζηλε Βίβινο, Δπηηξνπή 2002: 

 Κνηλνηηθή πνιηηηθή επηζηξνθήο ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ. 

 Αληηκεησπίδεη ηελ επηζηξνθή σο εγγελέο ηκήκα κηαο ζπλεθηηθήο θνηλνηηθήο 

πνιηηηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ. 

 Θέηεη ηνπο φξνπο γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ηε βειηησκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηξνθήο θαη 

 εκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο κηαο θνηλήο πνιηηηθήο επαλεηζδνρήο. 

 Απφθαζε-πιαίζην 2002/946/ΓΔΤ: 

 Δπηδηψθεη ηελ ελίζρπζε ηνπ πνηληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο 

ππνβνήζεζεο ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ, δηέιεπζεο θαη δηακνλήο. 

 Έκθαζε ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ηζρπνπζψλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ζηνλ 

αθξηβή νξηζκφ ηεο ελ ιφγσ παξάβαζεο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ απαιιαγήο, 

 Διάρηζηνη θαλφλεο σο πξνο ηηο θπξψζεηο, ηηο επζχλεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

θαη ηηο θπξψζεηο θαηά απηψλ, ηελ έθδνζε θαη ηελ άζθεζε δίσμεο ελαληίσλ 

ηνπο, 

 Γηαηάμεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηαθνξέσλ νη νπνίνη 

κεηαθέξνπλ αιινδαπνχο ζην έδαθνο θξαηψλ κειψλ. 

 Οδεγία 2009/52/ΔΚ: 

 Γεληθή απαγφξεπζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ 

έρνπλ ην δηθαίσκα δηακνλήο ζηελ ΔΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε θπξψζεηο εηο βάξνο 

ησλ εξγνδνηψλ πνπ παξαβαίλνπλ απηήλ ηελ απαγφξεπζε. 
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 Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ηηο θαηάιιειεο θπξψζεηο, φπσο π.ρ. 

ρξεκαηηθέο θπξψζεηο θαη ζπκκεηνρή ζηα έμνδα επηζηξνθήο ησλ παξάλνκα 

δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ζηα πιαίζηα ησλ ειάρηζησλ θνηλψλ 

πξνηχπσλ ζρεηηθά κε θπξψζεηο θαη κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 

θξάηε κέιε θαηά εξγνδνηψλ πνπ απαζρνινχλ παξάλνκα δηακέλνληεο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ. 

 

Καηαπολέμηζη ηηρ εμποπίαρ ανθπώπων και οι ππάξειρ ηηρ ΔΔ 

 Οδεγία 2004/81/ΔΚ: 

 Άδεηα παξακνλήο γηα ζχκαηα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ή, εάλ έλα θξάηνο 

απνθαζίζεη λα επεθηείλεη ην πεδίν εθαξκνγήο απηήο ηεο Οδεγίαο, ζηνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζχκαηα ζπλέξγεηαο ζηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε, ζηνπο 

νπνίνπο ε άδεηα παξακνλήο πξνζθέξεη θαηάιιειν θίλεηξν ζπλεξγαζίαο κε ηηο 

αξκφδηεο αξρέο. 

 Δγγπήζεηο έλαληη θαηαρξήζεσλ. 

 Έρεη σο ζηφρν λα θαζνξίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηίηισλ 

παξακνλήο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο, αλάινγα κε ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ πεξάησζε ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ή ηεο 

ππνβνήζεζεο ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. 

 Απνθάζεηο 2006/616/ΔΚ, 2006/617/ΔΚ, 2006/618/ΔΚ θαη 2006/619/ΔΚ: 

 Καηαπνιέκεζε ηεο ιαζξαίαο κεηαθνξάο κεηαλαζηψλ δηα μεξάο, αέξνο θαη 

ζαιάζζεο, 

 Πξφιεςε, θαηαζηνιή θαη ηηκσξία ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, εηδηθά γπλαηθψλ 

θαη παηδηψλ, 

 πκπιεξψλνπλ ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηνπ δηαθξαηηθνχ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 

 χζηαζε νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία αλζξψπσλ [Απφθαζε 

2011/502/ΔΔ]: 

 Απαξηίδεηαη απφ δεθαπέληε κέιε, ηα νπνία είλαη πξφζσπα κε γλψζεηο θαη 

πείξα ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο θαη  

 Γηνξίδνληαη ππφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηδηφηεηα γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ. 

 Σα θαζήθνληα ηεο νκάδαο είλαη: 
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- Να παξέρεη ζπκβνπιέο ζηελ Δπηηξνπή ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εκπνξία αλζξψπσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

- Να επηθνπξεί ηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο ηεο 

πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν, 

- Να ζπλδξάκεη ηελ Δπηηξνπή θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ελδερφκελσλ ζπλαθψλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν ζε φιν ην θάζκα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

- Να παξέρεη βήκα δηαιφγνπ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπνξία 

αλζξψπσλ θαη 

- Να πξνσζεί ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ. 

 Οδεγία 2011/36/ΔΔ: 

 Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

 Πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

 Θεζπίδεη ειάρηζηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνηληθψλ 

αδηθεκάησλ θαη ησλ θπξψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

 Θέζπηζε νξηζκέλσλ θνηλψλ δηαηάμεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ 

θχινπ, πνπ εληζρχζνπλ ηελ πξφιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ 

πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ. 

 Πξνζδηνξίδεη ηα αδηθήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκπνξία αλζξψπσλ, φπσο 

ε πξφζιεςε, κεηαθνξά, δηαθίλεζε, ζηέγαζε ή ππνδνρή πξνζψπσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αληαιιαγήο ή ηεο κεηαβίβαζεο εμνπζίαο επί 

ησλ πξνζψπσλ απηψλ, κε ηελ απεηιή ηεο ρξήζεο ή ηε ρξήζε βίαο ή άιισλ 

κνξθψλ εμαλαγθαζκνχ, κε απαγσγή, απάηε, παξαπιάλεζε, θαηάρξεζε 

εμνπζίαο ή επάισηεο ζέζεο ή κε πιεξσκή ή απνδνρή ρξεκάησλ ή άιισλ 

απνιαβψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζεο πξνζψπνπ θαηέρνληνο εμνπζία 

επί ελφο άιινπ, κε ζθνπφ εθκεηάιιεπζεο. 

 Κπξψζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηηκσξνχληαη ηα αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εκπνξία αλζξψπσλ, ηελ επζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη θπξψζεηο θαηά 

απηψλ, ηελ παξνρή ζπλδξνκήο θαη ζηήξημεο ζηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ ζην πιαίζην 

πνηληθήο έξεπλαο θαη δηαδηθαζίαο. 
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Δπαναπαηπιζμόρ: 

 Οδεγία 2001/40/ΔΚ θαη Απφθαζε 2004/191/ΔΚ: 

 Ζ Απφθαζε απνκάθξπλζεο πνπ ιακβάλεη κηα αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο 

θαηά ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο αλαγλσξίδεηαη απφ ηα άιια θξάηε κέιε. 

 πκθσλίεο γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη παξάλνκα ζην 

έδαθνο θξαηψλ κειψλ: 

 Αιβαλία (2005) 

 Ρσζηθή Οκνζπνλδία  (2007) 

 Μνιδαβία (2007) 

 Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (2007) 

 Μαπξνβνχλην (2007) 

 εξβία (2007) 

 Βνζλία-Δξδεγνβίλε (2007) 

 Γεσξγία (2010) 

 Παθηζηάλ (2010) 

 Οδεγία  2008/115/ΔΚ: 

 Κνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε 

ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, σο γεληθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ θαη δηεζλνχο 

δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα . 

 Σα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ λα παξεθθιίλνπλ απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο θαη 

δηαδηθαζίεο κε ηελ εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ, φπσο ε θπιάθηζε ησλ 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. 
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Άπθπο 80 

Οη πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ θεθάιαην θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο επζπλψλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, κεηαμχ άιισλ θαη ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν. Όπνηε 

απαηηείηαη, νη πξάμεηο ηεο Έλσζεο πνπ ζεζπίδνληαη βάζεη ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

πεξηέρνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ αξρήο. 

 

Ιζηοπική αναδπομή 

 Άξζξν 63 παξ. 2 εδάθην β ηεο ΔΚ: 

 Μία «εκβξπαθή» κνξθή ηνπ άξζξνπ 80 ΛΔΔ. 

 Σν πκβνχιην ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ «επηδίσμε δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ 

βαξψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηελ ππνδνρή θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππνδνρήο πξνζθχγσλ θαη εθηνπηζζέλησλ». 

 

Άπθπο 80 και η απσή ηηρ αλληλεγγύηρ και ηηρ δίκαιηρ καηανομήρ ηων εςθςνών 

 Σν άξζξν 80 απνηειεί κηα εμεηδίθεπζε ηεο γεληθφηεξεο αξρήο ηεο θαιφπηζηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ΛΔΔ. 

 Ζ αξρή ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή πηπρή ηεο 

αξρήο ηεο αιιειεγγχεο. 

 Δξψηεκα εάλ ην άξζξν 80 ΛΔΔ έρεη άκεζν απνηέιεζκα: 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηε γεληθφηεξε αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 

3 ΛΔΔ (πξψελ άξζξν 10 ΔΚ θαη πξψελ άξζξν 5 πλζΔΟΚ), 

 Σν ΓΔΚ έρεη απνθαλζεί φηη «ην άξζξν 5 ηεο πλζήθεο επηβάιιεη ζηα θξάηε 

κέιε ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ θάζε γεληθφ ή εηδηθφ κέηξν θαηάιιειν λα 

εμαζθαιίζεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

πλζήθε ή απφ πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Κνηλφηεηαο» [ΓΔΚ, 20.9.1988, 

190/87, Moorman, πιι. 1988, ζει. 4689, ζθ. 22]. 

 Ζ δηάηαμε απηή δελ έρεη άκεζν απνηέιεζκα αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο επηπιένλ επηρείξεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ θξάηνο κέινο δηθάδεηαη γηα 

παξαβίαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο. 

 πλδέεηαη κε δχν ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Δλσζηαθνχ δηθαίνπ: 

 Σσλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη  

 Σεο αλαινγηθφηεηαο 
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Οι απσέρ ηηρ αλληλεγγύηρ και ηηρ δίκαιηρ καηανομήρ ηων εςθςνών  ζηιρ 

διάθοπερ πηςσέρ ηηρ μεηαναζηεςηικήρ πολιηική και ηηρ πολιηικήρ ηος αζύλος 

ηηρ ΔΔ 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 2007/2004-FRONTEX: 

 Οη αξρέο ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ 

εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπο επξσπατθνχ νξγαληζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

ΔΔ. 

 Δπηθνπξεί ηα θξάηε κέιε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πηπρψλ ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, ηδίσο θαηά ηνλ επαλαπαηξηζκφ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη παξάλνκα ζηα θξάηε κέιε. 

 ηφρνο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη κεηαμχ άιισλ λα πξνάγεη ηελ αιιειεγγχε 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 Πξφηαζε Καλνληζκνχ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 2007/2004 

[COM (2010) 61 ηειηθφ]: 

 Δλίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ FRONTEX ζε ζρέζε κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ κε βάζε ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ 

επζχλε. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 863/2007: 

 Θέζπηζε κεραληζκνχ ζχζηαζεο νκάδσλ ηαρείαο επέκβαζεο ζηα ζχλνξα. 

 Δλίζρπζε ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο αιιεινβνήζεηαο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ. 

 Πξφγξακκα ηνθρφικεο: 

 Καζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ ζηνλ Υψξν Γηθαηνζχλεο, Διεπζεξίαο 

θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2010-2014, 

 Καιεί γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζπλεθηηθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηελ αιιειεγγχε θαη ηνλ θαηακεξηζκφ επζπλψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ. 

 Γεληθφ πξφγξακκα «Αιιειεγγχε θαη δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ» 

[COM (2005) 123 ηειηθφ]: 

 Δλίζρπζε ηνπ ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο. 

 Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ. 

 Σέζζεξα επηκέξνπο Σακεία: 
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- Δπξσπατθφ Σακείν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ 

- Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζθχγσλ 

- Δπξσπατθφ Σακείν Έληαμεο Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ  

- Δπξσπατθφ Σακείν Δπηζηξνθήο 

 

Δςπωπαϊκό Σαμείο για ηοςρ Ππόζθςγερ 

 Απφθαζε 2000/596/ΔΚ: 

 Να ζηεξίμεη θαη λα ελζαξξχλεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ηα θξάηε 

κέιε γηα ηελ ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ εθηνπηζζέλησλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππνδνρήο απηήο. 

 Υξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ 

ζπλεξγαζίαο, ηηο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο, ηελ αληαιιαγή θαη δηάδνζε νξζψλ 

πξαθηηθψλ, θ.ιπ. 

 

Δςπωπαϊκό Σαμείο Ένηαξηρ Τπηκόων Σπίηων Υωπών 

 Απφθαζε 2007/435/ΔΚ: 

 Πεξίνδνο 2007-2013. 

 Μέξνο ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο Αιιειεγγχε θαη δηαρείξηζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. 

 Να δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ έληαμεο πνπ ζα δίδνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ, 

ζξεζθεπηηθφ, γισζζηθφ θαη εζλνηηθφ ππφβαζξν λα ηεξήζνπλ ηνπο φξνπο 

δηακνλήο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζηηο επξσπατθέο θνηλψληεο. 

 

Δςπωπαϊκό Σαμείο Δξωηεπικών ςνόπων 

 Απφθαζε 2007/574/ΔΚ: 

 Οξηζκέλα θξάηε αλαιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βάξνο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

ππφινηπα. 

 Ζ άληζε απηή θαηαλνκή νθείιεηαη θπξίσο: 

 ηε γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε θάπνησλ ρσξψλ ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ, 
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 ηνλ αξηζκφ πξαγκαηηθψλ θαη επηηξεπφκελσλ ζπλνξηαθψλ ζεκείσλ 

δηέιεπζεο, 

 ηνλ βαζκφ κεηαλαζηεπηηθήο πίεζεο, λφκηκεο θαη παξάλνκεο, 

 ηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο απεηιέο πνπ εκθαλίδνληαη θαη, ηέινο, 

 ηνλ θφξην εξγαζίαο ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηνλ 

έιεγρν ησλ αηηήζεσλ ζεψξεζεο θαη ηελ έθδνζε ζεσξήζεσλ. 

 Απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε απνζηνιψλ ειέγρνπ θαη ηεο επηηήξεζεο φζνλ 

αθνξά ηα εμσηεξηθά ζχλνξα. 

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απφ ηα θξάηε κέιε ησλ ξνψλ αηφκσλ ζηα 

εμσηεξηθά ζχλνξα. 

 Αιιειεγγχε κέζσ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζηα θξάηε κέιε πνπ εθαξκφδνπλ 

ηηο δηαηάμεηο έλγθελ γηα ηα εμσηεξηθά ζχλνξα. 

 

Δςπωπαϊκό Σαμείο Δπιζηποθήρ 

 Απφθαζε 575/2007/ΔΚ: 

 ηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ λα βειηησζεί ε δηαρείξηζε ηεο 

επηζηξνθήο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο. 

 Κνηλέο δξάζεηο πνπ ζα εθαξκφδνπλ ηα θξάηε κέιε ή εζληθέο δξάζεηο πνπ 

επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ βάζεη ηεο αξρήο ηεο 

αιιειεγγχεο. 

 Δηδηθνί ζηφρνη: 

 Ζ θαζηέξσζε θαη ε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο επηζηξνθήο απφ ηα θξάηε κέιε, 

 Ζ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζην πιαίζην ηεο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο επηζηξνθήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο, θαη 

 Ζ πξνψζεζε κηα απνηειεζκαηηθήο θαη εληαίαο εθαξκνγήο θνηλψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ επηζηξνθή ζχκθσλα κε ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο ζηνλ 

ηνκέα απηφ. 

 Οκάδεο-ζηφρνη: 

- Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη ιεθζεί ηειηθή αξλεηηθή 

απφθαζε ζρεηηθά κε ην αίηεκά ηνπο γηα δηεζλή πξνζηαζία ζε θξάηνο 

κέινο, 
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- Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνιαχνπλ θάπνηαο κνξθήο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο ή πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζε έλα θξάηνο κέινο θαη νη νπνίνη 

επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εθνχζηα επηζηξνθή θαη 

- Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο εηζφδνπ ή/θαη 

παξακνλήο θαη ζε θξάηνο κέινο. 

- Κάζε θξάηνο κέινο ιακβάλεη έλα θαη’απνθνπή πνζφ χςνπο 300.000 Δπξψ 

απφ ηελ εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Σακείνπ. 

 

σέδιο Γπάζηρ για ηο Άζςλο 

 Αλάπηπμε ελφο κεγαιχηεξνπ βαζκνχ αιιειεγγχεο θαη θαηαλνκήο επζπλψλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ αιιά θαη κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ: 

 Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξεηο άμνλεο ζηξαηεγηθήο ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο αζχινπ (ΚΔΑ). 

 Δπηβεβαηψλεηαη ζην Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ην 

Άζπιν θαη 

 ην Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο. 

 Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα δηαζθαιηζηεί πςειφ επίπεδν αιιειεγγχεο δελ είλαη 

λα ζεζπηζηεί έλα λέν γεληθφ κέζν αιιά λα δηαζέηνπλ ζηα θξάηε κέιε νξηζκέλνη 

κεραληζκνί νη νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνηθίισλ 

πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 Ζ Δπηηξνπή πξφηεηλε ζηξαηεγηθέο πξσηνβνπιίεο [COM (2008) 360 ηειηθφ]: 

 Απνηειεζκαηηθή νηθνλνκηθή αιιειεγγχε ζε ζρέζε κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία αζθνχληαη έληνλεο πηέζεηο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, 

 Σξνπνπνηήζεηο ηνπο ζπζηήκαηνο ηνπ Γνπβιίλνπ, 

 Γεκηνπξγία επξσπατθήο ππεξεζίαο γηα ηε ζηήξημε ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο 

αζχινπ (EASO). 
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