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Μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού 
συστήματος ασύλου

Η μεταναστευτική πίεση στην Ευρώπη έχει αποκαλύψει την ανάγκη για μεταρρύθμιση 
του συστήματος ασύλου της ΕΕ, καθώς και για μεγαλύτερη κατανομή ευθυνών μεταξύ 
των χωρών της ΕΕ.

©UNHCR/Achilleas Zavallis

Τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι καταφεύγουν σε μεγάλους αριθμούς στην Ευρώπη 
από τις συγκρούσεις, τον τρόμο και τις διώξεις στις χώρες τους. Το 2022, οι χώρες της 
ΕΕ έλαβαν 966.000 αιτήσεις ασύλου - σχεδόν διπλάσιες από τις αιτήσεις το 2021. Οι 
παράτυπες διελεύσεις κορυφώθηκαν επίσης πέρυσι, φτάνοντας περίπου τον υψηλότερο 
αριθμό από το 2016 και αυξημένο κατά 64% από το 2021. Η ΕΕ μεταρρυθμίζει το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (CEAS) να διασφαλιστεί ότι όλες οι χώρες της ΕΕ 
αναλαμβάνουν κοινή ευθύνη για τη διαχείριση του ασύλου.
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Διαβάστε περισσότερα: Η απάντηση της ΕΕ στη μεταναστευτική πρόκληση

Εισαγωγή του καταμερισμού ευθυνών με τον νέο 
κανονισμό διαχείρισης ασύλου και 
μετανάστευσης
Η διαδικασία για την αναζήτηση καθεστώτος πρόσφυγα καθορίζεται από τον κανονισμό 
του Δουβλίνου, το μοναδικό πιο σημαντικό στοιχείο του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Ασύλου (CEAS). Καθορίζει ποια χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη 
διεκπεραίωση των αιτημάτων ασύλου, ο γενικός κανόνας είναι ότι είναι η πρώτη χώρα 
εισόδου

Αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου

Το σύστημα σύμφωνα με τον κανονισμό του Δουβλίνου, που δημιουργήθηκε το 2003, 
δεν σχεδιάστηκε για τη διανομή των αιτήσεων ασύλου μεταξύ των κρατών μελών και 
όταν ο αριθμός των αιτούντων άσυλο που εισήλθαν στην ΕΕ αυξήθηκε στα ύψη το 2015, 
χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία άρχισαν να αγωνίζονται για να φιλοξενήσουν όλους 
τους αιτούντες . Το Κοινοβούλιο ζητά από το 2009 μια αναμόρφωση του συστήματος του 
Δουβλίνου.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση 
και το Άσυλο, το οποίο καθορίζει βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες σε όλο το 
σύστημα ασύλου και μετανάστευσης της ΕΕ

Το Νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση
Το νέο σύμφωνο επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σε μια βελτιωμένη διαχείριση των 
συνόρων και τη διαδικασία ασύλου για άτομα που ζητούν άσυλο στα σύνορα, καθώς και 
σε έναν νέο υποχρεωτικό έλεγχο πριν από την είσοδο για να διαπιστωθεί το καθεστώς 
του αιτούντος γρήγορα κατά την άφιξη. Ένας βασικός πυλώνας είναι η κατανομή 
ευθυνών. Το προτεινόμενο σύστημα ενθαρρύνει τις ευέλικτες συνεισφορές από τις 
χώρες της ΕΕ, που κυμαίνονται από τη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο από τη χώρα 
πρώτης εισόδου έως την επιστροφή ατόμων που θεωρείται ότι δεν έχουν δικαίωμα 
διαμονής. Το νέο σύστημα βασίζεται σε εθελοντική συνεργασία και ευέλικτες μορφές 
υποστήριξης, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν απαιτήσεις σε περιόδους πίεσης.

Διαβάστε περισσότερα για το νέο Σύμφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης και τις 
αντιδράσεις των ευρωβουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα: Κανονισμός του Δουβλίνου

Ο αναθεωρημένος κανονισμός διαχείρισης ασύλου και 
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20170629STO78629/i-apantisi-tis-ee-stin-metanasteutiki-proklisi
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/world/20180615STO05927/metarruthmisi-tou-sustimatos-asulou-i-thesi-tou-ek-gia-to-sustima-tou-douvlinou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/world/20180615STO05927/metarruthmisi-tou-sustimatos-asulou-i-thesi-tou-ek-gia-to-sustima-tou-douvlinou
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200924STO87803/meiktes-oi-antidraseis-sto-ek-gia-to-neo-sumfono-metanasteusis-kai-asulou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200924STO87803/meiktes-oi-antidraseis-sto-ek-gia-to-neo-sumfono-metanasteusis-kai-asulou
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-revision-of-the-dublin-regulation


μετανάστευσης 
 
Το Κοινοβούλιο συμφώνησε στη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με την 
αναθεώρηση του κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης κατά 
την ολομέλεια του Απριλίου 2023 και είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει συνομιλίες με 
χώρες της ΕΕ με στόχο να ολοκληρωθούν έως τον Φεβρουάριο του 2024. Οι νέοι 
κανόνες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ έως Απρίλιος 2024 το αργότερο.

Οι νέοι κανόνες τροποποιούν τα κριτήρια που καθορίζουν ποια χώρα της ΕΕ είναι 
υπεύθυνη για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας. Αναγνωρίζει επίσης ότι η 
ευθύνη για τις παράτυπες αφίξεις ανήκει στην ΕΕ στο σύνολό της και όχι στη χώρα 
άφιξης.

Τα κράτη μέλη θα βοηθήσουν άλλες χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν μεταναστευτική 
πίεση, δεσμεύοντας να πάρουν και να επεξεργαστούν ορισμένους από τους μετανάστες.

Οι νέοι κανόνες ενθαρρύνουν επίσης τη συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ για την 
αντιμετώπιση των αιτιών της παράτυπης μετανάστευσης, του αναγκαστικού εκτοπισμού 
και τη διευκόλυνση της επιστροφής τόσο των νόμιμων όσο και των παράνομων 
μεταναστών.

Η Επιτροπή θα συντάσσει ετήσια έκθεση για το άσυλο, την υποδοχή και τη συνολική 
μεταναστευτική κατάσταση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να αποφασίσει την απάντηση 
της ΕΕ στη μετανάστευση. 
 
 
Δείτε το γράφημά μας για τους αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη ανά χώρα

Κοινοί στόχοι: Μετανάστευση
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/common-goals-migration

Παροχή ασφαλούς εισόδου στην ΕΕ: δημιουργία 
πλαισίου για τη μετεγκατάσταση
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/world/20200624STO81906/exereunontas-ta-aitia-tis-metanasteusis-giati-metanasteuoun-oi-anthropoi
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20170629STO78630/prosfugiki-krisi-kai-ee-stoicheia-kai-arithmoi
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/common-goals-migration


Επανεγκατάσταση είναι η μεταφορά, κατόπιν αιτήματος της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για του Πρόσφυγες, υπηκόου τρίτης χώρας που χρήζει διεθνούς προστασίας από 
χώρα εκτός ΕΕ σε κράτος μέλος της ΕΕ, όπου του επιτρέπεται να διαμείνει ως 
πρόσφυγας. Πρόκειται για μία από τις προτιμώμενες επιλογές για τη χορήγηση 
ασφαλούς και νόμιμης πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλοντας να διασφαλίσει μια βιώσιμη λύση στο προσφυγικό, 
τόνισε την ανάγκη για δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης και 
υποχρεωτικού προγράμματος επανεγκατάστασης. Στα πλαίσια του νέου Συμφώνου 
Ασύλου και Μετανάστευσης, η Επιτροπή κάλεσε τις χώρες της ΕΕ να αναβαθμίσουν τα 
προγράμματα μετεγκατάστασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα υποδοχής 
για ανθρωπιστικούς λόγους.

Περισσότερα τη διαδικασία επανεγκατάστασης, εδώ.

Αναβάθμιση της βάσης δεδομένων Eurodac
Κάθε μετανάστης που εισέρχεται στην ΕΕ θα πρέπει να καταγράφεται και να δίνει τα 
αποτυπώματά του στη βάση δεδομένων της ΕΕ.

Τον Μάιο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ότι επιπρόσθετα δεδομένα όπως το 
όνομα, η εθνικότητα, ο τόπος γέννησης, τα ταξιδιωτικά έγγραφα και η φωτογραφία του 
ατόμου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων, προκειμένου να 
βοηθήσουν στην πρακτική εφαρμογή του συστήματος του Δουβλίνου.

Επιπλέον,τον Σεπτέμβριο του 2020, η Επιτροπή πρότεινε τη βελτίωση της βάσης 
δεδομένων Eurodac εστιάζοντας στους αιτούντες (παρά στην υποβολή αίτησης για τον 
καθορισμό της ευθύνης για τις αιτήσεις ασύλου) για την αποτροπή μη επιτρεπόμενων 
μετακινήσεων προς άλλα κράτη μέλη, τη διευκόλυνση της μετεγκατάστασης και την 
καλύτερη παρακολούθηση των επιστρεφόντων.

Περισσότερα για το Eurodac, εδώ.

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου
Η δημιουργία ενιαίου συστήματος ασύλου είναι πολύ σημαντική, καθώς θα βοηθήσει στη 
δίκαιη και ίση κατανομή της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών. Θα ανακουφίσει τις 
πρώτες χώρες εισόδου, που σήμερα δέχονται μεγάλη πίεση και ταυτόχρονα θα βοηθήσει 
τα κ-μ να παρέχουν καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας.
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/r_en#third-country%20national
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/r_en#third%20country
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eu-resettlement-framework
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0614&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0614&from=EL
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-recast-eurodac-regulation


Λόγοι χορήγησης ασύλου
Τον Ιούνιο του 2017, η επιτροπή πολιτικών ελευθεριών του Κοινοβουλίου ενέκρινε τη 
θέση της σχετικά με έναν νέο κανονισμό επαγγελματικών προσόντων σχετικά με την 
αναγνώριση ατόμων που χρήζουν προστασίας. Στόχος του κανονισμού είναι να 
αποσαφηνίσει τους λόγους για τη χορήγηση ασύλου και να διασφαλίσει ότι οι αιτούντες 
άσυλο αντιμετωπίζουν ίση μεταχείριση ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο 
υποβάλλουν το αίτημά τους. Ενώ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε μια 
άτυπη προσωρινή συμφωνία για τον κανονισμό τον Ιούνιο του 2018, η συμφωνία δεν έχει 
ακόμη εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο.

Συνθήκες υποδοχής
Η αναδιατύπωση της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι 
αιτούντες άσυλο επωφελούνται από εναρμονισμένα πρότυπα υποδοχής υλικού 
(στέγαση, πρόσβαση στην αγορά εργασίας κ.λπ.). Τον Ιούνιο του 2018, το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο κατέληξαν σε μερική προσωρινή συμφωνία για τον επικαιροποιημένο 
κανονισμό. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι αιτούντες άσυλο θα επιτρέπεται να εργάζονται 
έξι μήνες μετά το αίτημα ασύλου, αντί για τους τρέχοντες εννέα μήνες. Θα είχαν επίσης 
πρόσβαση σε μαθήματα γλώσσας από την πρώτη μέρα. Όπως και με τον κανονισμό περί 
προεπιλογών, δεν έχει ακόμη υπάρξει τελική έγκριση της συμφωνίας στο Συμβούλιο.

Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο
Στις 11 Νοεμβρίου 2021, το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της μετατροπής της Υπηρεσίας 
Υποστήριξης της ΕΕ για το Άσυλο (EASO) σε αυτόνομο Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο. 
κατόπιν συμφωνίας με το Συμβούλιο. Ο ανανεωμένος οργανισμός θα παρέχει, μεταξύ 
άλλων, επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη στις προσπάθειες μετεγκατάστασης και 
επανεγκατάστασης, καθώς και σε καταστάσεις κρίσης. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
λειτουργία του κοινού συστήματος ασύλου, θα στηρίξει τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Θα συγκροτήσει επίσης εφεδρεία 
500 εθνικών εμπειρογνωμόνων που θα μπορούν να τοποθετούνται άμεσα κατόπιν 
αιτήματος των κρατών μελών προκειμένου να παράσχουν επιτόπου τεχνική και 
επιχειρησιακή συνδρομή σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες του Οργανισμού. 
Επιπλέον, ο νέος οργανισμός θα επιβλέπει την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
τον σεβασμό των διαδικαστικών εγγυήσεων και τις συνθήκες υποδοχής στα κράτη μέλη.

Κονδύλια της ΕΕ για το άσυλο
Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2021-2027, ύψους 9,88 δισ. ευρώ. 
Το νέο ταμείο θα ενισχύσει την κοινή πολιτική ασύλου της ΕΕ, θα αναπτύξει τη νόμιμη 
μετανάστευση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κρατών μελών, θα στηρίξει την 
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παράτυπης 
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-reception-conditions-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211108IPR16843/ischuros-organismos-asulou-tis-ee-gia-ti-stirixi-ton-michanismon-sta-krati-meli
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20171117STO88354/europaiki-upiresia-upostirixis-gia-to-asulo-1-3-ekat-aitiseis-asulou-to-2016
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20171117STO88354/europaiki-upiresia-upostirixis-gia-to-asulo-1-3-ekat-aitiseis-asulou-to-2016
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3241
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210628IPR07254/europaiki-politiki-gia-to-asulo-enas-ananeomenos-enischumenos-organismos-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210701IPR07514/to-ek-egkrinei-duo-tameia-gia-tin-politiki-asulou-kai-ti-diacheirisi-ton-sunoron
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210701IPR07514/to-ek-egkrinei-duo-tameia-gia-tin-politiki-asulou-kai-ti-diacheirisi-ton-sunoron
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681


μετανάστευσης. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης με τέτοιο τρόπο ώστε τα κράτη 
μέλη να μοιραστούν πιο δίκαια την ευθύνη υποδοχής προσφύγων και αιτούντων άσυλο 
σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν επίσης τη δημιουργία του νέου Ταμείου Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης των Συνόρων, με προϋπολογισμό ύψους 6,24 δισ. ευρώ. Το ανανεωμένο 
ταμείο προορίζεται για την ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, 
διασφαλίζοντας παράλληλα το σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Το ταμείο θα 
συμβάλει επίσης σε μια κοινή, εναρμονισμένη πολιτική θεωρήσεων («βίζα») και θα 
θεσπίσει προστατευτικά μέτρα για τα ευάλωτα άτομα που καταφθάνουν στην Ευρώπη, 
ιδίως τα ασυνόδευτα παιδιά.

Περισσότερα:

-Έλεγχοι των ευρωπαϊκών συνόρων και διαχείριση της μετανάστευσης

-Ενσωμάτωση των προσφύγων 
-Επιστρεφόμενοι μετανάστες: γεγονότα και αριθμοί και πολιτική της ΕΕ (γραφήματα) 
-Μετανάστευση εργατικού δυναμικού: καλύτερες νόμιμες οδοί για εργασία στην ΕΕ

Αυτό το άρθρο ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2023.

Μάθετε περισσότερα
Η προσφυγική κρίση στην ΕΕ με αριθμούς
Γράφημα
Ο ρόλος του ΕΚ στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης 

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021%2D2027%20period.&text=On%2014%20June%202021%2C%20the,as%20part%20of%20the%20IBMF
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021%2D2027%20period.&text=On%2014%20June%202021%2C%20the,as%20part%20of%20the%20IBMF
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/20150831TST91035/20170627STO78419/eu-border-controls-and-managing-migration
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/20150831TST91035/20170629STO78628/integration-of-refugees-in-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20201210STO93501/epistrofi-metanaston-dedomena-arithmoi-kai-politiki-tis-ee-grafima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20230413STO79903/metanasteusi-ergatikou-dunamikou-veltiosi-ton-nomimon-odon-ergasias-stin-ee
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/krise-metanasteuses/20170629STO78630/prosphugike-krise-kai-ee-stoikheia-kai-arithmoi
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20150831TST91035
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