
Κατευθυντήριες Οδηγίες 
για την προστασία των δικαιωμάτων  του ανθρώπου 
στο πλαίσιο των ταχύρυθμων διαδικασιών ασύλου1  

Η Επιτροπή Υπουργών, 
Επιβεβαιώνοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία 

των  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και  των  Θεμελιωδών  Ελευθεριών  οι  αιτούντες  άσυλο  απολαμ-
βάνουν τις εγγυήσεις που προβλέπει, όπως κάθε άλλο πρόσωπο που υπάγεται στη δικαιοδοσία 
των συμβαλλομένων κρατών, 

Λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου του 1948 και επιβεβαιώνοντας την υποχρέωση  των κρατών να συμμορφώνονται με τα 
διεθνή και ευρωπαϊκά κριτήρια που ισχύουν στον τομέα του ασύλου, όπως είναι το δικαίωμα 
κάθε  ανθρώπου  να  ζητά  και  να  του  χορηγείται  άσυλο  από  τις  διώξεις,  ανεξάρτητα  από  τη 
διαδικασία ασύλου που εφαρμόζουν, 

Υπενθυμίζοντας τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και τις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανι-
στηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT) και της Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων (CAT), 

Υπενθυμίζοντας τη σημασία της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμ-
βασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων («Σύμβαση της Γενεύης») και του 
συναφούς Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967  και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα 
κράτη δυνάμει αυτών των διεθνών κειμένων και ιδίως δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1 
του άρθρου 33, που απαγορεύει την  επαναπροώθηση ορίζοντας ειδικότερα ότι  «ουδεμία συμ-
βαλλομένη χώρα θα απελαύνη ή θα επαναπροωθή (refouler)  καθ' οιονδήποτε τρόπον, πρόσφυ-
γας, εις τα σύνορα εδαφών ένθα η ζωή ή η ελευθερία αυτών απειλούνται δια λόγους φυλής, θρη-
σκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων», 

Υπενθυμίζοντας την Απόφαση Νο. 1 για την πρόσβαση των μεταναστών και των αιτούντων 
άσυλο στη δικαιοσύνη, που υιοθετήθηκε κατά την 28η Διάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Δι-
καιοσύνης (Lanzarote, Ισπανία, 25/26.10.1007)2,

Υπενθυμίζοντας τις συστάσεις που υιοθέτησαν η Επιτροπή Υπουργών και η Κοινοβουλευτι-
κή Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των διαδικασιών παροχής ασύλου, και 
ιδίως: 

- τη Σύσταση Νο. R (97) 22 της Επιτροπής Υπουργών που περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδη-
γίες για την εφαρμογή της έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, 

- τη Σύσταση Νο. R (98) 13 της Επιτροπής Υπουργών για το δικαίωμα αποτελεσματικής προ-
σφυγής κατά των αποφάσεων απέλασης των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο κατ΄ εφαρμογή 
του άρθρου 3  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
των Θεμελιωδών Ελευθεριών, 

- τη Σύσταση Rec (2003) 5 της Επιτροπής Υπουργών για τα μέτρα της κράτησης των αιτού-
ντων άσυλο,  και 

1 Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Υπουργών την 1.7.2009 κατά την 1062η σύνοδο των αναπληρωτών τους.  
Για την αγγλική έκδοση του κειμένου και για την αιτιολογική έκθεση βλέπε https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?

Ref=CM/Del/Dec(2009)1062/4.5&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColor  -  
Intranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 . 

Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
2 Σημείωση της επιμελήτριας: για τη Διάσκεψη που υιοθετήθηκε η σχετική Απόφαση καθώς και για τις εργασί -

ες της Διάσκεψης των Ευρωπαίων Υπουργών Δικαιοσύνης βλέπε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης: 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju28/default_en.asp .
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- τη Σύσταση 1327 (1997) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την προστασία και ενίσχυση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη 

Αναφερόμενη ειδικότερα:  
-  στην Απόφαση 1471 (2005) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για τις ταχύρυθμες διαδικα-

σίες ασύλου στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης,   
-  στη Σύσταση 1727 (2005) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για τις ταχύρυθμες διαδικασί-

ες ασύλου στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και στη σχετική έκθεση της Επιτροπής 
για τη Μετανάστευση, τους Πρόσφυγες και τον Πληθυσμό της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (έγγραφο 10655), 

Υπενθυμίζοντας τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως : 
- την Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες 

απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, 
- την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες 

προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθε-
στώς του πρόσφυγα,  

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

- τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τη θέσπιση των κριτη-
ρίων 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 ( «Κανονι-
σμός Δουβλίνο»). 

1. Υιοθετεί τις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες και  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλί-
σουν την ευρεία διάδοσή τους σε όλες τις εθνικές αρχές που εμπλέκονται στην εφαρμογή των 
διαφόρων σταδίων των ταχύρυθμων διαδικασιών ασύλου, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι αρ-
μόδιες για την απομάκρυνση των αλλοδαπών. 

2. Σημειώνει ότι καμιά από τις κατευθυντήριες οδηγίες δεν επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στα 
κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης3. 

Ι. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
1. Στοχεύοντας στην επιτάχυνση της λήψης της απόφασης επί του αιτήματος ασύλου ταχύ-

ρυθμη είναι η διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα που παρεκκλίνει από τις 
εφαρμοστέες χρονικές προθεσμίες και / ή τις διαδικαστικές εγγυήσεις των κανονικών διαδικασιών 
ασύλου. 

2. Mutatis mutandis εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών του πα-
ρόντος εγγράφου οι διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη κρίνουν απαράδεκτες τις αιτήσεις ασύλου 
χωρίς να αποφασίζουν επί των ουσιαστικών περί φόβου δίωξης ισχυρισμών.

II. Αρχές 
1. Τα κράτη μπορούν να εφαρμόζουν τις ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου σε σαφώς καθορι-

σμένες περιπτώσεις και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. 
2. Οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα στην εξατομικευμένη και δίκαιη εξέταση των αιτη-

μάτων τους από τις αρμόδιες αρχές. 

3 Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες αποτυπώνουν τους ισχύοντες δεσμευτικούς κανόνες. Όμως, σε κάποιες 
περιπτώσεις υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναλάβει τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.  
Τούτο προκύπτει από τη χρήση του ρήματος «θα πρέπει» ή / και «προτείνεται». 
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3. Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που ορίζονται ανωτέρω στην κατευθυντήρια οδηγία 
Ι, το ενδιαφερόμενο κράτος οφείλει να διασφαλίσει την αποτελεσματική τήρηση της αρχής της 
μη επαναπροώθησης. 

III. Ευάλωτα πρόσωπα και περίπλοκες περιπτώσεις 
1. Κατά τη λήψη της απόφασης που αφορά στη δυνατότητα εφαρμογής της ταχύρυθμης 

διαδικασίας πρέπει να λαμβάνεται προσηκόντως υπόψη η ευάλωτη κατάσταση ορισμένων κατη-
γοριών προσώπων, όπως είναι οι ασυνόδευτοι και / ή χωρισμένοι από τις οικογένειές τους ανήλι-
κοι, τα θύματα βασανιστηρίων, σεξουαλικής βίας ή εμπορίας ανθρώπων και τα πρόσωπα με νοη-
τική και / ή σωματική αναπηρία. Στην περίπτωση των παιδιών είναι υψίστης σημασίας η εφαρμο-
γή της αρχής του βέλτιστου συμφέροντος. 

2. Οι διεθνείς υποχρεώσεις του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου όσον αφορά στα 
δικαιώματα συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά την 
εφαρμογή των ταχύρυθμων διαδικασιών ασύλου και των συναφών μεθόδων υλοποίησής τους. 

3. Προτείνεται να εξαιρούνται από τις ταχύρυθμες διαδικασίες οι υποθέσεις που είναι κατα-
φανώς περίπλοκες και λόγω της πολυπλοκότητάς τους κρίνεται αναγκαία η εξέτασή τους από το 
κράτος στο οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση ασύλου.    

IV. Διαδικαστικές εγγυήσεις 
1. Κατά την εφαρμογή των ταχύρυθμων διαδικασιών ασύλου οι αιτούντες άσυλο δικαιού-

νται να απολαμβάνουν τις παρακάτω ελάχιστες διαδικαστικές εγγυήσεις: 
α. το δικαίωμα να καταθέτουν αίτηση ασύλου ενώπιον των κρατικών αρχών, συμπεριλαμ-

βανομένων αλλά όχι περιοριστικά, των συνόρων ή των χώρων κράτησης, 
β. το  δικαίωμα  να  καταγράφονται  ως  αιτούντες  άσυλο  σε  οιαδήποτε  περιοχή  της  επι-

κράτειας, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, 
γ. το δικαίωμα να ενημερώνονται με σαφήνεια και χωρίς καθυστέρηση και σε γλώσσα που 

κατανοούν για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας που διέπει την αίτησή τους, για τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τα ένδικα μέσα που δικαιούνται να ασκήσουν, 

δ. προκειμένου για την εξέταση των ουσιαστικών περί ασύλου ισχυρισμών τους το δικαίωμα 
να παρίστανται σε προσωπική συνέντευξη σε γλώσσα που κατανοούν και, στις περιπτώσεις που 
αναφέρει η κατευθυντήρια οδηγία Ι.2, το δικαίωμα να παρίστανται κατά την εξέταση των λόγων 
του παραδεκτού της αίτησής τους,  

ε. ανάλογα με την περίπτωση, το δικαίωμα να υποβάλουν έγγραφα και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησής τους και το δικαίωμα να επεξηγούν τους λόγους για τους 
οποίους δεν τεκμηριώνουν εγγράφως τους ισχυρισμούς τους περί φόβου δίωξης, 

στ. το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες και στη συνδρομή νομικού συμβούλου, κατά τα 
οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία, 

ζ. το δικαίωμα σε αιτιολογημένη έγγραφη απόφαση για την έκβαση της διαδικασίας.
2. Οι αρχές υποχρεούνται να υιοθετούν τα αναγκαία μέτρα για το διορισμό εκπροσώπου 

του βέλτιστου συμφέροντος των ασυνόδευτων ή των χωρισμένων από τις οικογένειές τους παι-
διών καθόλη τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους για άσυλο. 

3. Οι αρχές υποχρεούνται να σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των πτυχών της 
αίτησης ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσής της,  στο μέτρο που μπορεί να ενέχει κίν-
δυνο για την προστασία του ενδιαφερόμενου ή την ελευθερία και την ασφάλεια των μελών της 
οικογένειάς του που εξακολουθούν να ζουν στη χώρα καταγωγής του. Δεν πρέπει να διαβιβάζο-
νται στη χώρα καταγωγής του αιτούντα άσυλο πληροφορίες που αφορούν στην αίτησή του και 
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την προστασία του. 
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V. Η έννοια της ασφαλούς χώρας καταγωγής 
1. Η εξέταση της ουσιαστικών περί ασύλου ισχυρισμών πρέπει να στηρίζεται στην εξατομι-

κευμένη κατάσταση του αιτούντα άσυλο και όχι αποκλειστικά στη γενική ανάλυση και αξιολόγηση 
της ενδιαφερόμενης χώρας. 

2. Η καταγωγή του αιτούντα άσυλο από ασφαλή χώρα πρέπει να είναι ένα από τα στοιχεία 
που εξετάζονται για τη λήψη απόφασης επί των ουσιαστικών ισχυρισμών περί φόβου δίωξης που 
προβάλει. 

3. Η έννοια της ασφαλούς χώρας καταγωγής πρέπει να εφαρμόζεται με την προσήκουσα 
προσοχή, σύμφωνα με επαρκώς εξειδικευμένα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτη-
ρισμό μιας χώρας ως ασφαλούς. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται η ανάλυση επικαιροποιημένων 
πληροφοριών διαφόρων  αξιόπιστων και αντικειμενικών πηγών.  

4. Σε όλους τους αιτούντες άσυλο πρέπει να παρέχεται πραγματική δυνατότητα να αντι-
κρούσουν το τεκμήριο της ασφαλούς χώρας καταγωγής. 

VI. Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας 
1. Για την  εφαρμογή της  έννοιας  της  ασφαλούς  τρίτης  χώρας  πρέπει  να  πληρούνται  τα 

ακόλουθα κριτήρια: 
α. η τρίτη χώρα έχει κυρώσει και εφαρμόζει τη Σύμβαση της Γενεύης και το Πρωτόκολλο του 

1967 για το καθεστώς των προσφύγων ή ισοδύναμους  κανόνες δικαίου και άλλες σχετικές διε-
θνείς συμβάσεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου,  

β. η τρίτη χώρα εφαρμόζει αποτελεσματικά την αρχή της μη επαναπροώθησης, 
γ. στην τρίτη χώρα, ο αιτών άσυλο έχει πρόσβαση, τόσο από νομικής όσο και από πρακτικής 

άποψης, σε πλήρη και δίκαιη διαδικασία ασύλου με στόχο τον καθορισμό των αναγκών του για 
διεθνή προστασία, και 

δ. η τρίτη χώρα πρόκειται να δεχθεί την επανείσοδο του αιτούντα άσυλο στο έδαφός της. 
2. Σε όλους τους αιτούντες άσυλο πρέπει να παρέχεται πραγματική δυνατότητα να αντι-

κρούσουν το τεκμήριο της ασφαλούς τρίτης χώρας.
3. Η εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας δεν απαλλάσσει το ενδιαφερόμενο 

κράτος από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει δυνάμει του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που απαγορεύει τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη ή εξευτε-
λιστική μεταχείριση ή τιμωρία. 

VII. Μη επαναπροώθηση και επιστροφή 
1. Το κράτος στο οποίο κατατίθεται η αίτηση ασύλου οφείλει να διασφαλίσει ότι η επιστρο-

φή του αιτούντα άσυλο στη χώρα καταγωγής του ή σε οιαδήποτε τρίτη χώρα δεν τον εκθέτει στον  
κίνδυνο της θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων ή της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρι-
σης ή τιμωρίας, των διώξεων, ή της σοβαρής παραβίασης άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, που 
κατά τα οριζόμενα στο διεθνές ή στο εθνικό δίκαιο, δικαιολογεί την παροχή προστασίας.  

2. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιείται σε πλαίσιο σεβασμού της 
ακεραιότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του ενδιαφερόμενου, αποκλειομένων των βασα-
νιστηρίων ή της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. 

3. Απαγορεύεται η ομαδική απέλαση αλλοδαπών.  

VIII. Ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
1. Καθόλη τη διαδικασία, οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με τη δέουσα επιμέλεια. 
2. Οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για την εξέταση και την έκδοση αποφάσεων επί των 

αιτήσεων ασύλου θα πρέπει  να  έχουν  την  κατάλληλη κατάρτιση,  συμπεριλαμβανομένων των 
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εφαρμοστέων διεθνών κριτηρίων. Περαιτέρω, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες πλη-
ροφορίες και ερευνητικές πηγές ώστε να εκπληρώνουν το έργο τους συνεκτιμώντας το πολιτιστι -
κό υπόβαθρο, την εθνικότητα, το φύλο και την ηλικία των ενδιαφερομένων και την κατάσταση των 
ευάλωτων προσώπων. 

3. Όταν είναι αναγκαία η συνδρομή διερμηνέα, τα κράτη θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
παροχή διερμηνείας που πληροί τα αναγκαία κριτήρια που εγγυώνται την ποιότητα της διαδικασί-
ας λήψης των αποφάσεων. 

IX. Προθεσμίες για την υποβολή και την εξέταση των αιτήσεων ασύλου 
1. Οι αιτούντες άσυλο δικαιούνται εύλογο χρόνο για να υποβάλουν την αίτησή τους. 
2. Η προθεσμία για την εξέταση της αίτησης ασύλου πρέπει να είναι επαρκής, ώστε οι συνα-

φείς ισχυρισμοί να αξιολογούνται ολοκληρωμένα και πλήρως,  σε πλαίσιο τήρησης των ελάχιστων 
διαδικαστικών εγγυήσεων που δικαιούται ο αιτών άσυλο. 

3. Ωστόσο, για να μην υπονομευθεί η ταχύρυθμη διαδικασία,  η χρονική διάρκεια της εξέτα-
σης του αιτήματος ασύλου δεν θα πρέπει να είναι υπέρμετρη, ιδίως στην περίπτωση που ο αιτών 
άσυλο είναι κρατούμενος. 

X. Δικαίωμα σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα με ανασταλτικό αποτέλεσμα 
1. Οι αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται έχουν δικαίωμα στην επανε-

ξέταση της σχετικής απόφασης στο πλαίσιο άσκησης αποτελεσματικής προσφυγής.  
2. Η άσκηση της προσφυγής πρέπει να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα όταν οι αιτούντες άσυ-

λο ισχυρίζονται βάσιμα ότι η εκτέλεση της απόφασης απέλασης ενέχει πραγματικό κίνδυνο να 
υποστούν δίωξη, βασανιστήρια ή  απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, ή τη θανα-
τική ποινή.

XI. Κράτηση 
1. Η κράτηση των αιτούντων άσυλο θα πρέπει να διατάσσεται κατ'  εξαίρεση. 
2. Κατά κανόνα, δεν θα πρέπει να διατάσσεται η κράτηση των παιδιών, συμπεριλαμβανο-

μένων  των  ασυνόδευτων  ανηλίκων. Στις  εξαιρετικές  περιπτώσεις  κράτησης  των  παιδιών  θα 
πρέπει να διασφαλίζεται ειδική επίβλεψη και η παροχή βοήθειας. 

3. Κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη θα πρέπει να παρέχεται και σε άλλους κρατούμενους 
που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. 

4. Επιτρέπεται η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας των αιτούντων άσυλο μόνο με διαδι-
κασία  που  προβλέπει  η  νομοθεσία  και  εφόσον,  μετά  από  εξατομικευμένη  εξέταση  της  ανα-
γκαιότητας του μέτρου της κράτησης, οι αρχές του κράτους όπου έχει κατατεθεί το αίτημα ασύ-
λου κρίνουν ότι η παρουσία των αιτούντων άσυλο για την εφαρμογή της ταχύρυθμης διαδικασίας 
καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα δεν μπορεί να διασφαλιστεί αποτελεσματικά με λι-
γότερο επαχθές μέτρο. 

5. Επιβάλλεται η άμεση ενημέρωση των κρατούμενων αιτούντων άσυλο για τους νομικούς 
και πραγματικούς λόγους της κράτησής τους και για τα διαθέσιμα ένδικα μέσα σε γλώσσα  που  
κατανοούν. Θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με πρόσωπο της 
επιλογής τους για να το ενημερώσουν για την κατάστασή τους καθώς και η δυνατότητα πρόσβα-
σης στις υπηρεσίες δικηγόρου και ιατρού. 

6. Οι κρατούμενοι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα άμεσης πρόσβασης  στην άσκηση απο-
τελεσματικής προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει τη στέρηση της προσωπικής τους 
ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένης της νομικής συνδρομής. 
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7. Οι κρατούμενοι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να τοποθετούνται το συντομότερο δυνατό σε 
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ειδικά το σκοπό αυτό, ικανοποιούν τις προσήκουσες συνθήκες 
διαβίωσης, εξασφαλίζουν καθεστώς κατάλληλο για τη νομική και πραγματική κατάσταση τους και 
είναι στελεχωμένες με ειδικευμένο προσωπικό. Στις κρατούμενες οικογένειες θα πρέπει να εξα-
σφαλίζεται  χωριστό κατάλυμα που εγγυάται επαρκή προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

ΧΙΙ. Κοινωνική και ιατρική βοήθεια 
Οι αιτούντες άσυλο δικαιούνται την αναγκαία κοινωνική και ιατρική βοήθεια, συμπεριλαμ-

βανομένων των έκτακτων περιστατικών νοσηλείας.  

XIII. Προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 
Οι αιτούντες άσυλο και τα μέλη των οικογενειών τους που υπάγονται στη δικαιοδοσία του 

κράτους έχουν δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής σε όλα τα στάδια της 
ταχύρυθμης  διαδικασίας  ασύλου,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  8  της  Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης  για Δικαιώματα του Ανθρώπου. Όποτε είναι  εφικτό,  θα πρέπει  να διασφαλίζεται  η 
ενότητα της οικογένειας. 

XIV. Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 
Κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου με ταχύρυθμη διαδικασία τα κράτη μέλη υποχρε-

ούνται να επιτρέπουν στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες:  
α. την πρόσβαση στους αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένων όσων κρατούνται  και/ή 

βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, όπως είναι οι ζώνες διέλευσης των αεροδρομίων ή των λι-
μένων, 

β. την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στους ατομικούς φακέλους των αιτούντων 
άσυλο, στην πορεία της διαδικασίας και στις αποφάσεις που λαμβάνονται, καθώς και στις ειδι-
κότερες πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένο αιτούντα άσυλο, εφόσον αυτός συναινεί σχετι-
κά,  

γ. κατά την άσκηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 35 της Σύμβασης της Γενεύης αρμο-
διότητάς της να επιβλέπει την εφαρμογή της Σύμβασης, να παρουσιάζει σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας τις θέσεις της για εξατομικευμένα αιτήματα ασύλου. 

XV. Αυξημένη προστασία 
Καμιά από τις παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες δεν περιορίζει τη δυνατότητα των κρατών 

μελών να θεσπίζουν ευνοϊκότερα μέτρα ή ευνοϊκότερη μεταχείριση. 
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