
Πρόνοιεσ τησ οδηγίασ 2008/115/ΕΚ ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ  

για την επιςτροφή των άτυπων μεταναςτϊν / υπηκόων τρίτων χωρϊν: 

 

1. Τθ κζςπιςθ ςαφϊν, διάφανων και δίκαιων κανόνων για τθν επιςτροφι άτυπων 

μεταναςτριϊν/ςτϊν. 

 

2. Τον ακριβι οριςμό του όρου «υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ» και των ατόμων που καλφπτονται / 

επθρεάηονται από τθν παροφςα Οδθγία. 

 

3. Τον ςεβαςμό τθσ αρχισ ότι θ κράτθςθ δικαιολογείται μόνο για τθν προετοιμαςία τθσ 

επιςτροφισ ι για τθν εκτζλεςθ τθσ διαδικαςίασ απομάκρυνςθσ και εφόςον δεν αρκεί θ 

εφαρμογι λιγότερο αναγκαςτικϊν μζτρων, περιλαμβανομζνθσ και τθσ προκεςμίασ 

οικειοκελοφσ αναχϊρθςθσ.  

 

4. Η χριςθ τθσ κράτθςθσ / αναγκαςτικϊν μζτρων με ςκοπό τθν απομάκρυνςθ κα πρζπει να 

είναι περιοριςμζνθ και να υπόκειται ςτθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ όςον αφορά τα 

χρθςιμοποιοφμενα μζςα και τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ.  

 

5. Τθ κζςπιςθ ενόσ ςυνόλου ελάχιςτων κοινϊν νομικϊν εγγυιςεων όςον αφορά τισ 

αποφάςεισ επιςτροφισ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι προςταςία των 

ςυμφερόντων των ενδιαφερομζνων.  

 

6. Τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ οδθγίασ χωρίσ διακρίςεισ. 

 

7. Κατά τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ οδθγίασ λαμβάνονται δεόντωσ υπόψθ: 

α) τα βζλτιςτα ςυμφζροντα του παιδιοφ, 

β) θ οικογενειακι ηωι, 

γ) θν κατάςταςθ τθσ υγείασ τθσ/ του ςυγκεκριμζνου υπθκόου τρίτθσ χϊρασ και  

δ)  θ τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ. 

 

8. Θα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ κατάςταςθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν που 

παραμζνουν άτυπα, αλλά δεν μποροφν ακόμθ να απομακρυνκοφν. 

 

9. Οι αποφάςεισ εκδίδονται εγγράφωσ και περιλαμβάνουν τουσ νομικοφσ και πραγματικοφσ 

λόγουσ, κακϊσ και πλθροφορίεσ για τα διακζςιμα ζνδικα μζςα. 

 

10. Τα κράτθ μζλθ εξαςφαλίηουν, κατόπιν αιτιματοσ, τθν γραπτι ι προφορικι μετάφραςθ των 

βαςικϊν ςθμείων των αποφάςεων επιςτροφισ, ςυμπεριλαμβανομζνων πλθροφοριϊν 

ςχετικά με τα διακζςιμα ζνδικα μζςα, ςε γλϊςςα που κατανοεί ι κεωρείται ευλόγωσ ότι 

κατανοεί θ/ ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ. 

 



11. Τα κράτθ μζλθ κακιςτοφν διακζςιμα γενικά ενθμερωτικά φυλλάδια ςτα οποία εξθγοφνται 

τα βαςικά ςτοιχεία του τυποποιθμζνου εντφπου. 

 

12. Στθν/ ςτον ενδιαφερόμενθ/ο υπικοο τρίτθσ χϊρασ διατίκεται αποτελεςματικό ζνδικο 

μζςο, το οποίο του επιτρζπει να προςφεφγει κατά των αποφάςεων που αφοροφν τθν 

επιςτροφι ι να ηθτεί τθν επανεξζταςι τουσ.  

 

13. Τα κράτθ μζλθ διαςφαλίηουν ότι θ απαραίτθτθ νομικι αρωγι ι/και εκπροςϊπθςθ 

παρζχεται δωρεάν κατόπιν αιτιςεωσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία. 

 

14. Η υποβολι ανά τριετία εκκζςεων ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ οδθγίασ.




