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Οι συνέπειες για τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα που ενέχει η 
υποχρέωση δακτυλοσκόπησης 
για το Eurodac Ειδική έκδοση FRA

Η επεξεργασία βιοµετρικών δεδοµένων µε σκοπό τη διαχείριση της µετανάστευσης, 
του ασύλου και των συνόρων είναι πλέον διαδεδοµένη πρακτική. Το παρόν αφιέρωµα 
εξετάζει τα µέτρα τα οποία µπορούν να λαµβάνουν οι αρχές για να επιβάλλουν στους 
νεοαφιχθέντες αιτούντες άσυλο και παράτυπους µετανάστες την παροχή  δακτυλικών 
αποτυπωµάτων τα οποία θα καταχωρηθούν στη βάση Eurodac. Το Eurodac είναι µια µεγάλη 
βάση δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων που δηµιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος του ∆ουβλίνου, ενός µηχανισµού 
ο οποίος θεσπίστηκε για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για 
την εξέταση αίτησης ασύλου. Αυτή η ειδική έκδοση  αποσκοπεί στο να συνδράµει τα 
κράτη µέλη και τα θεσµικά όργανα και τους οργανισµούς της ΕΕ  ώστε να αποφεύγονται 
παραβιάσεις των θεµελιωδών δικαιωµάτων κατά την προσπάθεια επίτευξης 
συµµόρφωσης προς την υποχρέωση δακτυλοσκόπησης, εξετάζοντας προσεκτικότερα τις 
συνέπειες της άρνησης παροχής δακτυλικών αποτυπωµάτων όσον αφορά την αρχή της µη 
επαναπροώθησης, το δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια, καθώς και το δικαίωµα 
στην προστασία από δυσανάλογη χρήση βίας. Περιέχει επίσης έναν κατάλογο σηµείων 
ελέγχου που θα βοηθήσει τις αρχές που είναι επιφορτισµένες µε το καθήκον λήψης 
δακτυλικών αποτυπωµάτων.

Η ειδική αυτή έκδοση είναι η πρώτη δηµοσίευση στο πλαίσιο της έρευνας του FRA µε θέµα 
τα βιοµετρικά δεδοµένα σε µεγάλα πληροφοριακά συστήµατα στον τοµέα των συνόρων, 
της µετανάστευσης και του ασύλου, η οποία περιλαµβάνεται στα ετήσια προγράµµατα 
εργασίας 2014–2016. Πρόκειται για ένα “ζωντανό” έγγραφο, το οποίο θα αναθεωρηθεί από 
τον FRA εφόσον προκύψουν νέα ερευνητικά πορίσµατα ή εφόσον αναπτυχθεί περαιτέρω 
η  περιορισµένη σήµερα εθνική νοµολογία.. Παρότι η έµφαση δίνεται στα δακτυλικά 
αποτυπώµατα, οι προβληµατισµοί που προβάλλονται στην έκδοση αυτή  ισχύουν και για 
άλλα βιοµετρικά στοιχεία ταυτοποίησης.

Τα κύρια συµπεράσµατα της ειδικής έκδοσης
  Η συµµόρφωση προς την υποχρέωση παροχής 

δακτυλικών αποτυπωµάτων για το Eurodac θα 
πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζεται µέσα από 
αποτελεσµατική ενηµέρωση και συµβουλευτική, 
τόσο σε εξατοµικευµένη βάση όσο και µέσα από 
γενικευµένες  δράσεις που θα απευθύνονται σε 

κοινότητες µεταναστών. Η ενηµέρωση, για να είναι 
αποτελεσµατική, θα πρέπει να γίνεται σε γλώσσα 
κατανοητή από τους αποδέκτες και να λαµβάνει 
υπόψη παράγοντες που σχετίζονται µε το φύλο 
και το πολιτιστικό υπόβαθρο.
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  Η δακτυλοσκόπηση πρέπει να αποτελεί µέρος 
της συνολικής διαδικασίας καταγραφής και 
παραποµπής/µετεγκατάστασης και όχι να 
υλοποιείται ως αυτοτελής δραστηριότητα. 

  Κατά την έναρξη της διαδικασίας 
δακτυλοσκόπησης, οι αξιωµατικοί οφείλουν να 
ενηµερώνουν κάθε πρόσωπο για την υποχρέωσή 
του να δώσει δακτυλικά αποτυπώµατα, για τον 
σκοπό της συλλογής των αποτυπωµάτων και για 
τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η επεξεργασία 
τους, όπως απαιτείται από το άρθρο 29 του 
κανονισµού Eurodac. Η ενηµέρωση θα πρέπει 
να γίνεται και προφορικά (µε απλά λόγια) 
και γραπτώς, σε γλώσσα την οποία το άτοµο 
κατανοεί. 

 Μια πρώτη ενηµέρωση σχετικά µε τη 
δακτυλοσκόπηση για το Eurodac θα πρέπει 
να παρέχεται ταυτόχρονα µε τις λοιπές 
πληροφορίες για τη διαδικασία καταγραφής. 
Η ενηµέρωση, για να είναι αποτελεσµατική, θα 
πρέπει να γίνεται µε χρήση των κατάλληλων 
µέσων, σε γλώσσα κατανοητή από τους 
αποδέκτες, και να λαµβάνει υπόψη παράγοντες 
που σχετίζονται µε το φύλο, την ηλικία και το 
πολιτιστικό υπόβαθρο. Η ενηµέρωση θα πρέπει 
να είναι εξατοµικευµένη αλλά, όταν κρίνεται 
σκόπιµο, µπορεί να συνοδεύεται και από 
συµπληρωµατικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο 
κοινότητας.

  Οι αξιωµατικοί θα πρέπει να διαθέτουν τη 
στοιχειώδη κατάρτιση ώστε να αντιλαµβάνονται 
σηµάδια που φανερώνουν ότι το άτοµο 
ενδέχεται να έχει υποστεί τραυµατική εµπειρία, 
να είναι θύµα βασανιστηρίων, εµπορίας 
ανθρώπων, σεξουαλικής βίας ή βίας λόγω 
φύλου ή άλλης σοβαρής εγκληµατικής 
ενέργειας και να είναι εκπαιδευµένοι ώστε 
να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο µιας νέας 

τραυµατικής εµπειρίας ή άλλων επιπλοκών 
στη διάρκεια της δακτυλοσκόπησης. 

  Οι αξιωµατικοί θα πρέπει να διαθέτουν την 
αναγκαία εκπαίδευση ώστε να αναγνωρίζουν 
αν το δέρµα των δακτύλων αλλοιώθηκε 
κακόβουλα ή αν είναι φύσει αδύνατη η λήψη 
καλής ποιότητας δακτυλικών αποτυπωµάτων 
και να µην ταλαιπωρούν ανθρώπους που 
δικαιολογηµένα δεν µπορούν να δώσουν 
δακτυλικά αποτυπώµατα (π.χ. σκισµένα 
δάχτυλα λόγω χειρωνακτικής εργασίας).

  Όταν κάποιος αρνείται να δώσει δακτυλικά 
αποτυπώµατα, οι υπεύθυνοι για την  
δακτυλοσκόπηση  θα πρέπει να τον ρωτούν 
για ποιο λόγο αρνείται (η άρνηση µπορεί να µην 
οφείλεται µόνο στην επιθυµία καταστρατήγησης 
του κανονισµού του ∆ουβλίνου, αλλά και σε 
άλλους λόγους, όπως ο φόβος µήπως τα 
δεδοµένα διαβιβαστούν στη χώρα καταγωγής), 
και να καταγράφει τους λόγους.

  Πριν την προσφυγή σε εξαναγκαστικά µέτρα, 
θα πρέπει να δίνεται στο άτοµο πραγµατική 
ευκαιρία ώστε να συµµορφωθεί οικειοθελώς 
προς τις απαιτήσεις δακτυλοσκόπησης, 
µεταξύ άλλων ζητώντας του να προσέλθει για 
δακτυλοσκόπηση για δεύτερη φορά. Όσοι έχουν 
ενηµερωθεί αλλά συνεχίζουν να αρνούνται να 
δώσουν δακτυλικά αποτυπώµατα θα πρέπει να 
λαµβάνουν συµβουλευτικές υπηρεσίες, ώστε να 
αντιµετωπίσουν τους φόβους και τις προσδοκίες 
τους.

  Η κράτηση του ατόµου ώστε να αναγκαστεί 
να δώσει δακτυλικά αποτυπώµατα είναι µέτρο 
που πρέπει να εφαρµόζεται κατ’ εξαίρεση. Η 
κράτηση µπορεί να εξεταστεί ως ενδεχόµενο 
µόνον εφόσον προβλέπεται από την εθνική 
νοµοθεσία· πρέπει να αποσκοπεί αποκλειστικά 
και µόνο στην εκπλήρωση της υποχρέωσης για 

Κατάλογος σηµείων ελέγχου (checklist) για τη διενέργεια 
δακτυλοσκόπησης για το Eurodac µε σεβασµό στα 
θεµελιώδη δικαιώµατα
Οι αιτούντες άσυλο και οι παράτυποι µετανάστες που συλλαµβάνονται για παράνοµη διέλευση των 
συνόρων έχουν την υποχρέωση να δίνουν δακτυλικά αποτυπώµατα για το Eurodac. Τα κράτη µέλη έχουν 
την υποχρέωση να λαµβάνουν τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα, ωστόσο τίθενται περιορισµοί στους 
τρόπους µε τους οποίους υλοποιείται η υποχρέωση αυτή προκειµένου να µην παραβιάζονται θεµελιώδη 
δικαιώµατα. Ο FRA κατάρτισε αυτόν τον κατάλογο σηµείων ελέγχου για να βοηθήσει τις αρχές και τoυς 
υπαλλήλους  που είναι επιφορτισµένοι µε το καθήκον της λήψης δακτυλικών αποτυπωµάτων για το Euro-
dac να ενεργούν κατά τρόπο που συνάδει µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Κάποια µέρη του καταλόγου θα 
φανούν χρήσιµα και σευπαλλήλους  που ασκούν άλλα  καθήκοντα.

  Η άρνηση παροχής δακτυλικών αποτυπωµάτων 
δεν επηρεάζει την υποχρέωση των κρατών µελών 
να τηρούν την αρχή της µη επαναπροώθησης.

  Η στέρηση της ελευθερίας ενός ατόµου ως µέσο 
άσκησης πίεσης προς αυτό προκειµένου να δώσει 
δακτυλικά αποτυπώµατα πρέπει να εφαρµόζεται 

σε εξαιρετικές περιστάσεις, και να µην ασκείται 
κατά ευάλωτων ατόµων. 

  Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς περιστάσεις 
κάτω από τις οποίες δικαιολογείται η άσκηση 
σωµατικής ή ψυχολογικής βίας για τη λήψη 
δακτυλικών αποτυπωµάτων για το Eurodac.
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παροχή δακτυλικών αποτυπωµάτων, δεν πρέπει 
να έχει τιµωρητικό χαρακτήρα, πρέπει να έχει 
περιορισµένη διάρκεια και πρέπει να αίρεται 
αφής στιγµής εκπληρώνεται η υποχρέωση. Ο 
χώρος κράτησης πρέπει να είναι κατάλληλος 
και να επικρατούν ανθρώπινες συνθήκες.

  Η άσκηση σωµατικής ή ψυχολογικής βίας για την 
απόσπαση δακτυλικών αποτυπωµάτων για το 
Eurodac θα πρέπει να αποφεύγεται, δεδοµένου 
ότι εγκυµονεί σοβαρό κίνδυνο παραβίασης 
θεµελιωδών δικαιωµάτων. 

  Παιδιά, άτοµα για τα οποία υπάρχει υποψία 
ότι έχουν πέσει θύµατα βασανιστηρίων, 
σεξουαλικής βίας ή βίας λόγω φύλου ή άλλων 
σοβαρών εγκληµατικών ενεργειών, καθώς 
και πρόσωπα µε τραυµατικές εµπειρίες δεν θα 
πρέπει να κρατούνται ούτε να εξαναγκάζονται 
να δώσουν δακτυλικά αποτυπώµατα. Το ίδιο 
ισχύει για άλλα πρόσωπα που συνήθως 
θεωρούνται ευάλωτα. ∆ακτυλικά αποτυπώµατα 
για το Eurodac δεν πρέπει να λαµβάνονται από 
παιδιά εφόσον υπάρχει αµφιβολία σχετικά µε 
την συµπλήρωση ή µη του 14ο έτους της ηλικίας 
τους.

Εισαγωγή
Τα δακτυλικά αποτυπώµατα των πολιτών της ΕΕ 
αποθηκεύονται στα διαβατήριά τους σύµφωνα µε 
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2252/2004 του Συµβουλίου 
της 13ης ∆εκεµβρίου 2004, ο οποίος απαιτεί επίσης 
να περιέχονται βιοµετρικά δεδοµένα στις άδειες 
παραµονής Σένγκεν. Όσοι χρειάζονται θεώρηση 
εισόδου στον χώρο Σένγκεν καταγράφουν τα 
δακτυλικά τους αποτυπώµατα στο Σύστηµα 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), ένα µεγάλο 
πληροφοριακό σύστηµα που περιέχει πολλά 
εκατοµµύρια δακτυλικά αποτυπώµατα και άλλα 
προσωπικά δεδοµένα1.

Σύµφωνα µε τον κανονισµό Eurodac (EΕ) αριθ. 
603/2013, όλοι οι αιτούντες άσυλο και οι παράτυποι 
µετανάστες που συλλαµβάνονται για παράνοµη 
διέλευση των συνόρων —µε εξαίρεση τα παιδιά 
ηλικίας κάτω των 14 ετών— υποχρεούνται να 
δώσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα, τα οποία 
αποθηκεύονται σε µια µεγάλης κλίµακας βάση 
δεδοµένων που ονοµάζεται Eurodac. Όταν ένα κράτος 
µέλος συλλαµβάνει παράτυπους µετανάστες στο 
έδαφός του, έχει τη δυνατότητα να αντιπαραβάλλει 
τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα µε τα δεδοµένα 
του Eurodac. 

Το Eurodac είναι αναγκαίο για την οµαλή λειτουργία 
του συστήµατος του ∆ουβλίνου, ενός µηχανισµού 
που θεσπίστηκε για τον προσδιορισµό του κράτους 
µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 
ασύλου. Σύµφωνα µε τον κανονισµό του ∆ουβλίνου 
(EΕ) αριθ. 604/2013, ελλείψει δεσµών του αιτούντος 
άσυλο µε συγκεκριµένο κράτος µέλος (π.χ. θεώρηση 
εισόδου ή παρουσία στενών συγγενών), υπεύθυνο 
για την εξέταση της αίτησης ασύλου είναι συνήθως 
το κράτος µέλος µέσω του οποίου εισήλθε στην ΕΕ ή 
στον χώρο Σένγκεν. Το κράτος µέλος εισόδου κατά 
κανόνα διαπιστώνεται ανατρέχοντας στο Eurodac, αν 
και ενίοτε χρησιµοποιούνται και άλλα στοιχεία, π.χ. 
εισιτήριο τραίνου. Οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο 
δεν είναι κάτοχοι έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων 
(π.χ. διαβατήριο µε σφραγίδα του συνοριακού 
σηµείου διέλευσης από το οποίο εισήλθαν) από τα 
οποία θα µπορούσε να αποδειχθεί η διαδροµή που 
ακολούθησαν.

Με το Eurodac 
εξακριβώνεται αν το 
πρόσωπο υπέβαλε αίτηση 
ασύλου
Το σύστηµα του ∆ουβλίνου δεν µπορεί να λειτουργήσει 
οµαλά παρά µόνον εάν τα κράτη µέλη είναι σε θέση 
να εξακριβώσουν κατά πόσον έναάτοµο έχει ήδη 
υποβάλει αίτηση ασύλου ή έχει συλληφθεί για 
παράνοµη διέλευση εξωτερικού συνόρου σε άλλο 
κράτος µέλος της ΕΕ ή σε συνδεδεµένη χώρα Σένγκεν 
(Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). 
Το Eurodac δίνει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα 
να το εξακριβώσουν µε αξιόπιστο τρόπο. Η λήψη 
δακτυλικών αποτυπωµάτων για το Eurodac αυτή 
καθαυτή δεν ταυτοποιεί το πρόσωπο, πλην όµως 
συµβάλλει στην ταυτοποίησή του αφού µπορεί 
να προκύψει κάποια σχέση µεταξύ του αιτούντος 
άσυλο και προηγούµενης καταχώρησης στο Euro-
dac. Εάν τα δακτυλικά του αποτυπώµατα συµπίπτουν 
µε τα δεδοµένα του Eurodac, οι αρχές µπορούν να 
ζητήσουν τα προσωπικά του δεδοµένα από το πρώτο 
κράτος µέλος που καταχώρησε το άτοµο στο Euro-
dac, βάσει του άρθρου 34 του κανονισµού του 
∆ουβλίνου. Πέραν αυτού, το άρθρο 1 παράγραφος 
3 του κανονισµού Eurodac επιτρέπει στο κράτος 
µέλος προέλευσης να αντιπαραβάλλει τα δακτυλικά 
αποτυπώµατα που λαµβάνονται για το Eurodac µε 
άλλες βάσεις δεδοµένων που λειτουργούν δυνάµει 
της εθνικής του νοµοθεσίας, όπως εθνικές βάσεις 
δεδοµένων αλλοδαπών. Με τον τρόπο αυτό µπορεί 
επίσης να ταυτοποιηθεί τελικά το εν λόγω άτοµο. 
Υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, το άρθρο 20 
του κανονισµού Eurodac και τα άρθρα 21 και 22 
του κανονισµού VIS επιτρέπουν την αναζήτηση 
δακτυλικών αποτυπωµάτων αιτούντων άσυλο στο 
Σύστηµα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). 
Συνεπώς, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις και 
σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισµού 
Eurodac, η λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων για το 
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Eurodac θα µπορούσε επίσης να εξυπηρετήσει την 
ταυτοποίηση ή την εξακρίβωση της ταυτότητας 
του προσώπου. Μέσω της περαιτέρω ανταλλαγής 
πληροφοριών µε το κράτος µέλος στο οποίο προκύπτει 
η σύµπτωση θα µπορούσε επίσης να διαπιστωθεί 
η εθνικότητα του αιτούντος άσυλο ή του υπηκόου 
τρίτης χώρας.

Είναι γνωστές περιπτώσεις αιτούντων άσυλο που 
χρησιµοποιούν οξύ, κόλλα ή άλλα µέσα για να 
καταστρέψουν τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα και 
να αποφύγουν την καταγραφή στο Eurodac. Ωστόσο, 
η ελλιπής καταγραφή στο Eurodac εκ µέρους των 
σηµείων εισόδου τελευταία τυγχάνει αυξανόµενης 
προσοχής.. Από το 2014 και µετά, στα σηµεία εισόδου 
δεν έχουν ληφθεί δακτυλικά αποτυπώµατα από 
σηµαντικό αριθµό αιτούντων άσυλο2. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, ο λόγος ήταν η αδυναµία των κρατών 
πρώτης γραµµής να διαχειριστούν τις αυξηµένες 
αφίξεις, ζήτηµα το οποίο ήδη αντιµετωπίζεται. Σε 
άλλες περιπτώσεις, οι αφιχθέντες (µεταξύ αυτών και 
άτοµα από την Ερυθραία ή τη Συρία που πιθανότατα 
χρήζουν διεθνούς προστασίας) αρνήθηκαν να 
δώσουν δακτυλικά αποτυπώµατα για το Eurodac 
ή και να υποβάλουν αίτηση ασύλου στο πρώτο 
κράτος µέλος της ΕΕ στο οποίο εισήλθαν. Η άρνηση 
δακτυλοσκόπησης για το VIS δεν αποτέλεσε ποτέ 
ζήτηµα, πιθανότατα γιατί η συνέπεια θα ήταν απλώς 
η άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου.

Η ανυπαρξία αρχείων δακτυλικών αποτυπωµάτων 
δυσχεραίνει την εφαρµογή του συστήµατος του 
∆ουβλίνου. Επίσης, η καταγραφή στο Eurodac 
αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της 
προτεινόµενης µετεγκατάστασης των αιτούντων 
άσυλο σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ. Για τους λόγους 
αυτούς, ξεκίνησε συζήτηση σχετικά µε τη σκοπιµότητα 
και την καταλληλότητα της χρήσης περιοριστικών 
µέτρων προκειµένου να αναγκάζονται οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών ή οι απάτριδες να δίνουν τα δακτυλικά 
τους αποτυπώµατα. Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης 
για τη µετανάστευση, που δηµοσιεύθηκε τον Μάιο του 
2015, τονίζει τη σηµασία της πλήρους εφαρµογής των 
κανόνων για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων 
στα σύνορα3 . Λίγες ηµέρες αργότερα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δηµοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά 
µε τους τρόπους εκπλήρωσης της υποχρέωσης 
για λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων4, οι οποίες 
σχολιάστηκαν από την κοινωνία των πολιτών.5

Επεξεργασία δακτυλικών 
αποτυπωµάτων
Η επεξεργασία των δακτυλικών αποτυπωµάτων στο 
Eurodac αποσκοπεί στη διαχείριση των αιτούντων 
άσυλο και των µεταναστών, όχι στην ταυτοποίηση 
υπόπτων τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Οι αιτούντες 
άσυλο και οι µετανάστες βρίσκονται σε ευάλωτη 
θέση. Συχνά εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής 
τους για να γλιτώσουν από πολέµους ή διώξεις και 
βιώνουν πολλές κακουχίες, διασχίζοντας τη θάλασσα 
οι περισσότεροι σε υπερφορτωµένα σαπιοκάραβα, 
φοβούµενοι µονίµως για τη ζωή τους. Αυτό έχει 
εξαιρετική σηµασία και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη.

Μπορεί να έχουν διάφορους λόγους για τους 
οποίους διστάζουν να δώσουν τα δακτυλικά τους 
αποτυπώµατα. Η επιθυµία να φθάσουν στην 
ευρωπαϊκή χώρα της επιλογής τους χωρίς να 
κινδυνεύουν να επιστραφούν σε κράτος µέλος 
διέλευσης σύµφωνα µε το σύστηµα του ∆ουβλίνου, 
θεωρείται ενδεχοµένως  ο βασικός λόγος για τον 
οποίο αρνούνται να δώσουν δακτυλικά αποτυπώµατα, 
αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλοι. 
Πιθανόν οι αιτούντες άσυλο να είχαν άσχηµες 
εµπειρίες από τη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων 
από την αστυνοµία στη χώρα καταγωγής τους ή 
να φοβούνται ότι τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα 
µπορεί να διαβιβαστούν στη χώρα καταγωγής τους, 
γεγονός που θα µπορούσε να εκθέσει σε κίνδυνο τα 
µέλη της οικογένειάς τους. Άλλοι µπορεί να διστάζουν 
να δώσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα επειδή 
φοβούνται γενικά την τεχνολογία ή επειδή δεν 
έχουν πειστεί (µετά τα σκάνδαλα των παγκόσµιων 
παρακολουθήσεων, για παράδειγµα) ότι τα δεδοµένα 
που συλλέγονται θα τύχουν επεξεργασίας σύµφωνα 
µε τις αρχές της προστασίας των δεδοµένων. 

Εξάλλου, κάποιοι άνθρωποι µπορεί να αδυνατούν 
να δώσουν δακτυλικά αποτυπώµατα επειδή, για 
πάραδειγµα,  έχει καταστραφεί το δέρµα των 
δακτύλων τους λόγω χειρωνακτικής εργασίας. 
Στον κανονισµό VIS υπάρχουν ειδικές διατάξεις 
για την αντιµετώπιση παρόµοιων καταστάσεων, οι 
οποίες απουσιάζουν από τον κανονισµό Eurodac. Αν 
οι αξιωµατικοί δεν διαθέτουν επαρκή εκπαίδευση 
ώστε να διακρίνουν εάν το δέρµα των δακτύλων 
αλλοιώθηκε κακόβουλα, µπορεί να ταλαιπωρούν 
άδικα τα πρόσωπα που είναι φύσει αδύνατον να 
δώσουν δακτυλικά αποτυπώµατα και να τρέφουν 
την υπόνοια ότι ενεργούν κακόπιστα. 

Προσβολή θεµελιωδών 
δικαιωµάτων
Η επεξεργασία των δακτυλικών αποτυπωµάτων αυτή 
καθαυτή, όπως και τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη 
µέλη της ΕΕ για να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή 
τους για λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων για το 
Eurodac, δεν αποκλείεται να θίγουν σειρά θεµελιωδών 
δικαιωµάτων τα οποία κατοχυρώνονται στον Χάρτη 
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Χάρτης). Οι παρεµβάσεις µπορεί να 
αφορούν απόλυτα δικαιώµατα —όπως η αρχή 
της µη επαναπροώθησης και η απαγόρευση των 
βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
µεταχείρισης και τιµωρίας— από τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να υπάρχουν παρεκκλίσεις.

Μπορεί όµως και να αφορούν δικαιώµατα στα 
οποία µπορούν να τίθενται περιορισµοί, π.χ. το 
δικαίωµα στην ελευθερία [άρθρο 6 του Χάρτη και 
άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α)] ή στην προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής, 
που κατοχυρώνεται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη 
και στο άρθρο 8 της ΕΣ∆Α. Για να δικαιολογούνται 
οι περιορισµοί των εν λόγω δικαιωµάτων, πρέπει να 
γίνονται σεβαστές οι απαιτήσεις του Χάρτη και της 
ΕΣ∆Α. Σύµφωνα µε το δίκαιο της ΕΕ, κάθε περιορισµός 
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των θεµελιωδών δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται 
από τον Χάρτη πρέπει να συνάδει µε τις απαιτήσεις 
του άρθρου 52 παράγραφος 1 του Χάρτη, ήτοι: 
κάθε περιορισµός πρέπει να προβλέπεται από τον 
νόµο, να ανταποκρίνεται πραγµατικά σε στόχους 
γενικού ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η Ένωση 
ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωµάτων και 
των ελευθεριών των τρίτων, να τηρεί το βασικό 
περιεχόµενο του δικαιώµατος και να είναι αναλογικός. 

Η συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδοµένων 
συνιστά προσβολή του δικαιώµατος στην προστασία 
των προσωπικών δεδοµένων που κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 8 του Χάρτη και του δικαιώµατος στην ιδιωτική 
ζωή που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη και 
στο άρθρο 8 της ΕΣ∆Α. Τα δακτυλικά αποτυπώµατα 
αποτελούν προσωπικά δεδοµένα6. Το δικαίωµα στην 
προστασία των προσωπικών δεδοµένων προϋποθέτει 
θεµιτή επεξεργασία, η οποία περιλαµβάνει και 
την επαρκή ενηµέρωση των προσώπων που 
δίνουν τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισµού Euro-
dac. Αυτό συνεπάγεται ότι, πριν από την εφαρµογή 
κυρώσεων ή αναγκαστικών µέτρων, θα πρέπει να 
δίνεται στους αιτούντες άσυλο και τους παράτυπους 
µετανάστες ουσιαστική ευκαιρία να εκπληρώσουν 
την υποχρέωση παροχής δακτυλικών αποτυπωµάτων 
που υπέχουν. Πρέπει να είναι πλήρως ενήµεροι για 
το σύνολο των επιλογών που διαθέτουν, για το 

σκεπτικό της συλλογής δακτυλικών αποτυπωµάτων, 
για την επεξεργασία την οποία αυτά θα υποστούν, 
καθώς και για τις συνέπειες της άρνησης να δώσουν 
αποτυπώµατα. 

Έρευνα του FRA
Η έρευνα που διεξήγαγε ο FRA σε αιτούντες άσυλο 
το 2009 δείχνει ότι θεωρούν τα κοινωνικά δίκτυα 
—όπως φίλους, συγγενείς, γνωστούς, άλλους 
αιτούντες άσυλο και συµπατριώτες τους οποίους 
γνωρίζουν σε κέντρα υποδοχής και αλλού,— 
πηγές πληροφόρησης ανεκτίµητης αξίας.7, Ωστόσο 
οι εν λόγω πηγές ενδέχεται να µην παρέχουν 
ακριβή ή πλήρη ενηµέρωση. Οι αρχές για να 
δρουν αποτελεσµατικά, θα πρέπει να το λάβουν 
αυτό υπόψη και να συνοδεύουν την ενηµέρωση 
µε συµπληρωµατικές συµβουλευτικές υπηρεσίες, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Από την έρευνα του FRA 
φάνηκε επίσης ότι η συνδυαστική παροχή γραπτής και 
προφορικής ενηµέρωσης είναι πιο αποτελεσµατική, 
καθώς και ότι οι αιτούντες άσυλο συνήθως θεωρούν 
τις µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) πιο αξιόπιστες 
από τις αρχές8. Η ενηµέρωση, εξάλλου, θα πρέπει 
να παρέχεται µε ευαισθησία ως προς το φύλο του 
αποδέκτη και µε τρόπο κατάλληλο για το πολιτιστικό 
του υπόβαθρο.

Επιστροφή όσων δεν δίνουν 
αποτυπώµατα
Σύµφωνα µε την αρχή της µη επαναπροώθησης, 
απαγορεύεται η επιστροφή του προσώπου στα 
σύνορα εδαφών στα οποία θα µπορούσε να υποστεί 
διώξεις ή άλλης µορφής σοβαρή βλάβη. Πρόκειται 
για τον ακρογωνιαίο λίθο του δικαιώµατος ασύλου 
που κατοχυρώνεται στο άρθρο 18 του Χάρτη, αλλά 
και για κεντρικό στοιχείο της απαγόρευσης των 
βασανιστηρίων, καθώς και της απάνθρωπης και 
εξευτελιστικής µεταχείρισης ή τιµωρίας δυνάµει του 
άρθρου 3 της ΕΣ∆Α, που κατοχυρώνεται ρητά στο 
άρθρο 19 του Χάρτη. 

Μη επαναπροώθηση 
Με εξαίρεση τις άκρως εξαιρετικές καταστάσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 
της οδηγίας περί αναγνώρισης (2011/95/EΕ)9, η 
απαγόρευση της επαναπροώθησης είναι απόλυτη, 
ήτοι ισχύει για τους πάντες ανεξάρτητα από το 
καθεστώς ή τη συµπεριφορά τους. Τα κράτη µέλη 
δεσµεύονται από την αρχή της µη επαναπροώθησης, 
ασχέτως αν ο ενδιαφερόµενος έχει υποβάλει αίτηση 
ασύλου.10 

Ως εκ τούτου, το άτοµο που αρνείται να δώσει 
τα δακτυλικά του αποτυπώµατα δεν παύει να 
προστατεύεται από την αρχή της µη επαναπροώθησης. 

Το εν λόγω άτοµο δεν µπορεί να µεταφερθεί σε 
χώρα στην οποία µπορεί να υποστεί διώξεις ή άλλης 
µορφής σοβαρή βλάβη ή από την οποία µπορεί να 
επιστραφεί σε άλλη χώρα στην οποία διατρέχει 
τους ίδιους κινδύνους (έµµεση επαναπροώθηση). 
Ελλείψει σαφούς νοµικού καθεστώτος στη χώρα 
υποδοχής το οποίο να αποσαφηνίζει τα δικαιώµατά 
τους, τα πρόσωπα που χαίρουν προστασίας από την 
επαναπροώθηση πρέπει τουλάχιστον να µπορούν 
να απολαµβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα που 
απολαµβάνει κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στο 
κράτος (όπως πρόσβαση σε υγειονοµική περίθαλψη 
σε κάποιο βαθµό, βασική εκπαίδευση για τα παιδιά, 
καταχώριση γεννήσεων, θρησκευτική ελευθερία και 
ελευθερία συνείδησης).11 

Συνέπειες για τη διαδικασία 
ασύλου
Το επόµενο ερώτηµα είναι κατά πόσον, και µε 
ποιον τρόπο, η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής 
δακτυλικών αποτυπωµάτων επηρεάζει τη διαδικασία 
ασύλου. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας για 
τις διαδικασίες ασύλου (2013/32/EΕ), οι αιτούντες 
άσυλο έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται µε 
τις αρχές. Υποχρεούνται, µεταξύ άλλων, να παρέχουν 
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όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα δεδοµένα 
που θα επιτρέψουν στις εθνικές αρχές να εξετάσουν 
την αίτηση ασύλου. Το άρθρο 13 αναφέρεται στην 
υποχρέωση των αιτούντων να συνεργάζονται µε 
τις αρχές για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, 
αλλά δεν κάνει ρητή µνεία στη δακτυλοσκόπηση 
που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του 
κανονισµού Eurodac. 

Η άρνηση παροχής δακτυλικών αποτυπωµάτων για 
το Eurodac δεν µπορεί να συνιστά λόγο απόρριψης 
αίτησης ασύλου επί της ουσίας, διότι η απορριπτική 
απόφαση δεν µπορεί παρά να βασίζεται σε 
αξιολόγηση του κατά πόσον ο αιτών πληρεί τις 
απαιτήσεις αναγνώρισής του ως πρόσφυγα ή ως 
ατόµου που χρήζει επικουρικής προστασίας, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία περί αναγνώρισης. Οµοίως, 
η άρνηση παροχής δακτυλικών αποτυπωµάτων δεν 
µπορεί από µόνη της να θεωρηθεί σιωπηρή ανάκληση 
της αίτησης κατά το άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου, διότι τα 
δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων για το Eurodac 
δεν συνιστούν ουσιώδη στοιχεία για την τεκµηρίωση 
της αίτησης, βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας περί 
αναγνώρισης.

Ταχύρρυθµες διαδικασίες 
ασύλου
Το άρθρο 31 παράγραφος 8 στοιχείο θ) της οδηγίας 
για τις διαδικασίες ασύλου παρέχει τη δυνατότητα 
εξέτασης αιτούντων που αρνούνται να δώσουν 
δακτυλικά αποτυπώµατα για το Eurodac µε την ταχεία 

διαδικασία και/ή στα σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης. 
Ανάλογα µε την εθνική νοµοθεσία, η ταχεία 
διαδικασία µπορεί να προβλέπειγια παράδειγµα  
προτεραιότητα σε ορισµένες ειδικές κατηγορίες 
αιτήσεων, βραχύτερες προθεσµίες για την άσκηση 
προσφυγής, µείωση του απαιτούµενου χρόνου για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής και 
απλούστευση των προσφυγών και/ή εξέταση αυτών 
κατά προτεραιότητα. Πάντως, κάθε είδους ταχεία 
διαδικασία οφείλει να σέβεται τις ελάχιστες εγγυήσεις 
που προβλέπονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο, 
ιδίως όσες αφορούν την ουσιαστική δυνατότητα 
προσφυγής, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ε∆∆Α 
βάσει του άρθρου 13 της ΕΣ∆Α και του άρθρου 47 
του Χάρτη.12 

Οι ταχείες διαδικασίες ασύλου καθιερώθηκαν για 
τη διεκπεραίωση αιτήσεων που είναι σχετικά απλές, 
επειδή είναι προδήλως καταχρηστικές ή προδήλως 
αβάσιµες ή προδήλως βάσιµες13, ούτως ώστε οι 
εθνικές αρχές να αφιερώσουν τους πόρους τους 
στις αιτήσεις εκείνες που απαιτούν περισσότερη 
προσοχή. Το σκεπτικό για την καθιέρωση ταχείας 
διαδικασίας είναι ότι ορισµένες αιτήσεις απαιτούν 
ελάχιστο χρόνο προκειµένου να τεκµηριωθεί η 
ανάγκη διεθνούς προστασίας —κάτι που δεν ισχύει 
κατ’ ανάγκη για τους αιτούντες που αρνούνται να 
δώσουν δακτυλικά αποτυπώµατα, δεδοµένου ότι 
αυτό δεν έχει καµία σχέση µε την ουσία της αίτησής 
τους. Είναι αµφισβητήσιµο, εποµένως, το κατά 
πόσον δικαιολογείται η παραποµπή αιτούντων που 
αρνούνται να δώσουν δακτυλικά αποτυπώµατα στην 
ταχεία διαδικασία —η οποία συνεπάγεται λιγότερες 
νοµικές εγγυήσεις- λαµβάνοντας υπόψη την αρχή 
της απαγόρευσης των διακρίσεων.14 

Στέρηση ελευθερίας ως µέσο 
εξαναγκασµού σε δακτυλοσκόπηση 
Η παρούσα ενότητα εξετάζει τη στέρηση της 
ελευθερίας ως µέσο εξαναγκασµού σε άτοµα για την 
χορήγηση δακτυλικών αποτυπωµάτων. ∆εν αφορά 
τις περιπτώσεις στις οποίες η στέρηση της ελευθερίας 
χρησιµοποιείται ως απόκριση σε —βίαιη ή παθητική— 
άρνηση εκτέλεσης της διαταγής αστυνοµικού, 
συµπεριφορά κατά κανόνα κολάσιµη για τους πάντες, 
ασχέτως του νοµικού καθεστώτος τους, συνεπώς 
και για τους αλλοδαπούς. Στις περιπτώσεις αυτές, 
η στέρηση της ελευθερίας —εφόσον επιτρέπεται από 
την εθνική ποινική νοµοθεσία— είναι συνέπεια της 
βίαιης ή παρακωλυτικής συµπεριφοράς του ατόµου.

Η κράτηση συνιστά µείζονα προσβολή του 
δικαιώµατος στην ελευθερία που κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 6 του Χάρτη και στο άρθρο 5 της ΕΣ∆Α. 
Υπάρχουν αυστηρές εγγυήσεις για την αποτροπή της 
παράνοµης ή αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας. 
Σύµφωνα µε το δίκαιο της ΕΕ, κάθε περιορισµός του 
δικαιώµατος στην ελευθερία πρέπει να συνάδει µε 
τις απαιτήσεις του άρθρου 52 παράγραφος 1 του 
Χάρτη, ήτοι: κάθε περιορισµός πρέπει να προβλέπεται 

από τον νόµο, να ανταποκρίνεται πραγµατικά σε 
στόχους γενικού ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η 
Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωµάτων 
και των ελευθεριών των τρίτων, να τηρεί το βασικό 
περιεχόµενο του δικαιώµατος και να είναι αναλογικός.

Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο  των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου (Ε∆∆Α) ,βάσει των άρθρων  6 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 52 
παράγραφος 3 του Χάρτη— παρέχει τις κατευθύνσεις 
για την ερµηνεία του δικαιώµατος στην ελευθερία 
και την ασφάλεια που κατοχυρώνεται στο άρθρο  6 
του Χάρτη. Κάθε µορφή στέρησης της ελευθερίας, 
για να είναι νόµιµη, πρέπει να µπορεί να υπαχθεί 
σε κάποιον από τους λόγους που απαριθµούνται 
στο άρθρο 5 της ΕΣ∆Α, σύµφωνα µε την ερµηνεία 
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου (Ε∆∆Α).

Λαµβάνοντας υπόψη το δίκαιο της ΕΕ σε συνδυασµό 
µε την ΕΣ∆Α, η στέρηση της ελευθερίας για 
µεταναστευτικούς λόγους δεν µπορεί παρά να 
αποτελεί ύστατο µέσο, απαιτείται δε ατοµική 
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αξιολόγηση κάθε περίπτωσης ώστε να τεκµηριώνεται 
κατά πόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την 
αποφυγή της αυθαίρετης κράτησης. Ειδικές εγγυήσεις 
έναντι της αυθαίρετης κράτησης περιέχονται στο 
ενωσιακό κεκτηµένο στον τοµέα των επιστροφών και 
του ασύλου: σύµφωνα µε το άρθρο  15 της οδηγίας για 
τις επιστροφές (2008/115/EΚ) η κράτηση επιτρέπεται 
µόνο για την προετοιµασία της επιστροφής και/ή τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας αποµάκρυνσης15, ενώ 
στο άρθρο 8 της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής 
(2013/33/EΕ) απαριθµούνται αποκλειστικά και µόνο έξι 
λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την κράτηση αιτούντων 
άσυλο. 

Κράτηση για την αποτροπή 
παράνοµης εισόδου ή για 
την απέλαση ή την έκδοση 
προσώπου
Το Ε∆∆Α συνήθως αναλύει τη στέρηση της ελευθερίας 
των αιτούντων άσυλο ή των παράτυπων µεταναστών 
στο πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο 
στ) της ΕΣ∆Α, που επιτρέπει την κράτηση για την 
αποτροπή της παράνοµης εισόδου ή µε σκοπό την 
απέλαση ή την έκδοση του προσώπου. Η κράτηση 
επιτρέπεται µόνον εφόσον πληρούνται όλες οι 
απαιτούµενες προϋποθέσεις για την αποφυγή της 
αυθαίρετης κράτησης. Οι εν λόγω προϋποθέσεις 
ισχύουν τόσο όταν το άτοµο κρατείται µε σκοπό την 
αποτροπή παράνοµης εισόδου όσο και όταν κρατείται 
µε σκοπό την αποµάκρυνσή του: η κράτηση πρέπει να 
προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία κατά τρόπο 
αρκούντως κατανοητό, επακριβή και προβλέψιµο·οι 
αρχές οφείλουν να ενεργούν καλή τη πίστει και να 
επιδεικνύουν τη δέουσα επιµέλεια (προκειµένου 
να διευκρινίζουν κατά πόσον είναι όντως δυνατή 
η είσοδος του αλλοδαπού ή κατά την προετοιµασία 
και την υλοποίηση της επιστροφής)· ο χώρος και οι 
συνθήκες κράτησης πρέπει να είναι κατάλληλα· η 
διάρκεια της κράτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
εύλογα αναµενόµενη διάρκεια για τον επιδιωκόµενο 
σκοπό16 και, σε περίπτωση κράτησης εν αναµονή 
αποµάκρυνσης, πρέπει να υπάρχει ρεαλιστική 
προοπτική αποµάκρυνσης17. Σε γενικές γραµµές, 
οι προϋποθέσεις αυτές περιλαµβάνονται και στο 
παράγωγο δίκαιο της ΕΕ18. Τούτο φανερώνει σαφώς 
ότι η άρνηση του ατόµου να δώσει τα δακτυλικά 
του αποτυπώµατα για το Eurodac δεν µπορεί αυτή 
καθαυτή να δικαιολογήσει τη στέρηση της ελευθερίας 
του σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 
στ) της ΕΣ∆Α, συνιστά δε µόνον έναν µεταξύ πολλών 
παραγόντων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά 
την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι όροι 
στέρησης της ελευθερίας. Το άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο στ) της ΕΣ∆Α δεν µπορεί να χρησιµοποιείται 
για την τιµωρία προσώπου που δεν δίνει τα δακτυλικά 
του αποτυπώµατα19 ούτε για την άσκηση πίεσης 
προκειµένου το πρόσωπο να δώσει τα αποτυπώµατά 
του, καθώς η εκδοχή αυτή εµπίπτει στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΕΣ∆Α.  

Κράτηση για την εκπλήρωση 
υποχρέωσης που ορίζει ο 
νόµος
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
της ΕΣ∆Α, η σύλληψη ή η κράτηση ενός ατόµου  ειναι 
νόµιµη σε περίπτωση αvυπακοής σε vόµιµη διαταγή 
δικαστηρίoυ ή ως εγγύηση εκτέλεσης υπoχρέωσης 
που ορίζει ο vόµoς (Beugehaft). Στην περίπτωση αυτή, 
το µέτρο της κράτησης πρέπει να αποτελεί έσχατη 
λύση και να αποσκοπεί αποκλειστικά και µόνο στην 
εκπλήρωση της υποχρέωσης. Η κράτηση δεν πρέπει 
να έχει τιµωρητικό χαρακτήρα και πρέπει να αίρεται 
αφής στιγµής εκπληρώνεται η υποχρέωση.20

Στα άρθρα 9 παράγραφος 1, 14 παράγραφος 1 
και 29 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού 
Eurodac, η συλλογή δακτυλικών αποτυπωµάτων 
χαρακτηρίζεται ως υποχρέωση των κρατών µελών 
και όχι ως υποχρέωση των αιτούντων άσυλο και 
των συλληφθέντων µεταναστών. Παρά ταύτα, ο 
κανονισµός Eurodac, σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη 
νοµοθεσία σε εθνικό επίπεδο, παρέχει σαφώς στις 
αρχές το δικαίωµα λήψης δακτυλικών αποτυπωµάτων 
από τους αιτούντες άσυλο και τους συλληφθέντες 
µετανάστες και, αντίστοιχα, επιβάλλει σε αυτούς την 
υποχρέωση παροχής δακτυλικών αποτυπωµάτων21. 
Στην πραγµατικότητα, χωρίς την υποχρέωση 
των αλλοδαπών να παρέχουν τα δακτυλικά τους 
αποτυπώµατα, το κράτος δεν θα µπορούσε να 
εφαρµόσει τον κανονισµό.

Πέραν της ΕΣ∆Α, το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη 
απαιτεί οι περιορισµοί των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
—περιλαµβανοµένων των περιορισµών στο δικαίωµα 
στην ελευθερία— να προβλέπονται από τον νόµο. Ο 
κανονισµός Eurodac υποχρεώνει µεν τα κράτη µέλη 
να συλλέγουν δακτυλικά αποτυπώµατα, πλην όµως 
δεν αναφέρει αν µπορούν να εφαρµοστούν στερητικά 
της ελευθερίας µέτρα για τη συµµόρφωση προς την 
εν λόγω υποχρέωση. Η νοµιµότητα της κράτησης 
αλλοδαπού προκειµένου να πειστεί να δώσει τα 
απαιτούµενα δακτυλικά αποτυπώµατα εξαρτάται από 
την ύπαρξη σαφούς διάταξης στο εθνικό δίκαιο που 
επιτρέπει να προβλεφθεί, µε κατανοητό, επακριβή 
και αναµενόµενο τρόπο, ότι η µη παροχή δακτυλικών 
αποτυπωµάτων θα έχει ως αποτέλεσµα τη στέρηση 
της ελευθερίας. 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, στις περιπτώσεις 
ατόµων που δεν διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα, 
η λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων για το Eurodac 
µπορεί, σε συγκεκριµένες περιστάσεις, να επιτρέψει 
στα κράτη να εξακριβώσουν την ταυτότητά τους, 
ιδίως όταν προκύπτει σύµπτωση µε δεδοµένα 
άλλου κράτους µέλους και ακολουθεί ανταλλαγή 
πληροφοριών. Για τους αιτούντες άσυλο, το άρθρο 
8 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2013/33/
EΕ για τις συνθήκες υποδοχής προβλέπει τη 
δυνατότητα στέρησης της ελευθερίας —υπό τον όρο 
να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται από 
το ενωσιακό δίκαιο και την ΕΣ∆Α— προκειµένου να 
ταυτοποιηθεί ο αιτών ή να εξακριβωθεί η ταυτότητα 
ή η εθνικότητά του. Για τους παράτυπους µετανάστες,  
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η µη συνεργασία µε τις αρχές στην προσπάθεια 
ταυτοποίησης —η οποία για τους µετανάστες 
χωρίς χαρτιά µπορεί να περιλαµβάνει την άρνηση 
παροχής δακτυλικών αποτυπωµάτων— αποτελεί 
κριτήριο που χρησιµοποιείται συχνά από τα κράτη 
µέλη προκειµένου να διαπιστώσουν κατά πόσον 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής σύµφωνα µε το άρθρο 
3 παράγραφος 7 και την αιτιολογική σκέψη 6 της 
οδηγίας για τις επιστροφές, κίνδυνος που µπορεί να 
δικαιολογήσει την κράτηση σύµφωνα µε το άρθρο 15 
παράγραφος 1 της ίδιας οδηγίας. Πάντως, η άρνηση 
παροχής δακτυλικών αποτυπωµάτων δεν είναι παρά 
ένα από τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη κατά 
τον προσδιορισµό του κατά πόσον δικαιολογείται η 
στέρηση ελευθερίας που προβλέπεται από το δίκαιο 
της ΕΕ σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. ∆εν µπορεί 
να αποτελεί τη µόνη βάση για αυτόµατη έγκριση της 
στέρησης της ελευθερίας. 

Όσον αφορά την «ανυπακοή σε νόµιµη διαταγή 
δικαστηρίου» σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 
1 στοιχείο β) της ΕΣ∆Α, το Ε∆∆Α έχει αποφανθεί ότι 
θα πρέπει να έχει δοθεί στο πρόσωπο η ευκαιρία να 
συµµορφωθεί οικειοθελώς. Οι παρελθούσες αρνήσεις 
συµµόρφωσης δεν είναι ικανές να δικαιολογήσουν 
την κράτηση του προσώπου χωρίς να του δοθεί µια 
νέα ευκαιρία συµµόρφωσης πριν από την επιβολή της 
στέρησης της ελευθερίας22. Ως εκ τούτου, η κράτηση 
είναι νόµιµη εφόσον το πρόσωπο είχε την ευκαιρία να 
συµµορφωθεί οικειοθελώς και αρνήθηκε σαφώς να το 
πράξει. Οι αλλοδαποί συχνά εγκαταλείπουν τη χώρα 
τους επειδή φοβούνται για τη ζωή τους, βρίσκονται 
δε αντιµέτωποι µε γλωσσικούς και πολιτιστικούς 
φραγµούς που τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους. 
Συνεπώς, η παροχή στους ανθρώπους αυτούς µιας 
ευκαιρίας οικειοθελούς συµµόρφωσης απαιτεί 
να περιέλθουν  σε θέση—µέσω αποτελεσµατικής 
ενηµέρωσης και συµβουλευτικής σε γλώσσα την 
οποία κατανοούν—να κατανοήσουν το σκεπτικό της 
συλλογής δακτυλικών αποτυπωµάτων, τον τρόπο µε 
τον οποίο θα γίνει η επεξεργασία τους και τις συνέπειες 
της µη παροχής δακτυλικών αποτυπωµάτων, ούτως 
ώστε να λάβουν µια εµπεριστατωµένη απόφαση. 

Στάθµιση του δικαιώµατος 
στην ελευθερία µε την 
εκπλήρωση υποχρέωσης 
που ορίζει ο νόµος
Πρέπει να σταθµίζεται το δικαίωµα στην ελευθερία 
µε την εκπλήρωση της υποχρέωσης του άρθρου  5 
παράγραφος 1 στοιχείο β)23. Οι παράγοντες που 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη στάθµιση 
περιλαµβάνουν τη φύση της υποχρέωσης που 
προκύπτει από τη σχετική νοµοθεσία, καθώς και 
το αντικείµενο και τον σκοπό της, το πρόσωπο που 
τίθεται υπό κράτηση και τις ιδιαίτερες συνθήκες 
που οδηγούν σε αυτήν και, τέλος, τη διάρκεια της 
κράτησης.24 

Ταυτόχρονα, µε δεδοµένη την ευάλωτη θέση των 
αιτούντων άσυλο και των παράτυπων µεταναστών, 
η άσκηση πίεσης προκειµένου να δώσουν δακτυλικά 
αποτυπώµατα δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
συνεπάγεται κίνδυνο να εκτεθούν σε τραυµατική 
εµπειρία ή να θυµατοποιηθούν εκ νέου. Αυτό σηµαίνει 
ότι το µέτρο της κράτησης σύµφωνα µε το άρθρο 
5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΕΣ∆Α πρέπει να 
εφαρµόζεται µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, 
λαµβάνοντας υπόψη τη σωµατική και ψυχολογική 
κατάσταση του προσώπου. Όσοι εκδηλώνουν σηµάδια 
που υποδηλώνουν ότι µπορεί να είναι θύµατα 
βασανιστηρίων, σεξουαλικής βίας ή βίας λόγω φύλου 
ή άλλων σοβαρών εγκληµατικών ενεργειών, καθώς 
και όσοι έχουν υποστεί τραυµατικές εµπειρίες, δεν 
πρέπει να τίθενται σε κράτηση. Το ίδιο ισχύει και για 
τα άτοµα  που συνήθως θεωρούνται ευάλωτα κατά 
το άρθρο 21 της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής 
και το άρθρο 3 παράγραφος 9 της οδηγίας για τις 
επιστροφές. ∆εν πρέπει να τίθενται σε κράτηση 
παιδιά που υποχρεούνται να δώσουν δακτυλικά 
αποτυπώµατα, ήτοι παιδιά ηλικίας 14–17 ετών. 

Τέλος, η κράτηση δεν µπορεί παρά να είναι µικρής 
διάρκειας. Το Ε∆∆Α έκρινε υπέρµετρη την κράτηση 
γυναίκας η οποία κατηγορήθηκε ότι ταξίδευε χωρίς 
έγκυρο εισιτήριο και στη συνέχεια προσήχθη από 
την αστυνοµία για εξακρίβωση στοιχείων επί 
δεκατρεισήµισι ώρες25. Ωστόσο, αποδέχθηκε κράτηση 
επί σαράντα πέντε ώρες για τη διενέργεια ελέγχων 
ασφαλείας κατά την είσοδο στο Ηνωµένο Βασίλειο, 
υποχρέωση που θεσπίστηκε για την πρόληψη της 
τροµοκρατίας.26

Χρήση βίας για τη λήψη δακτυλικών 
αποτυπωµάτων 
Το τρίτο ζήτηµα που εξετάζεται στο παρόν έγγραφο 
αφορά τη χρήση βίας για τη λήψη δακτυλικών 
αποτυπωµάτων για το Eurodac. Με απλά λόγια, χρήση 
βίας σηµαίνει την άσκηση σωµατικής ή ψυχολογικής 
βίας µε σκοπό να υπερνικηθεί η αντίσταση, 
παραδείγµατος χάριν  η διά της βίας τοποθέτηση 

του ανοιχτού χεριού ενός προσώπου επάνω στον 
σαρωτή δακτυλικών αποτυπωµάτων. Στις περιπτώσεις 
αυτές, οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν πλέον ευκαιρία 
συµµόρφωσης (σε αντίθεση µε την περίπτωση της 
κράτησης), αλλά εξαναγκάζονται σωµατικά να 
δώσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα. Πρόκειται 
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για πολύ έντονη µορφή προσβολής των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων τους. Λαµβάνοντας υπόψη την ευάλωτη 
θέση των ενδιαφερόµενων και τις προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούνται, είναι δύσκολο να 
φανταστεί κανείς περιστάσεις κάτω από τις οποίες 
δικαιολογείται η άσκηση βίας για τη λήψη δακτυλικών 
αποτυπωµάτων για το Eurodac. 

Κίνδυνος απάνθρωπης ή 
εξευτελιστικής µεταχείρισης 
ή τιµωρίας
Η χρήση βίας για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων 
ενδέχεται σε συγκεκριµένες περιστάσεις να αγγίζει τα 
όρια της απάνθρωπης και εξευτελιστικής µεταχείρισης 
ή τιµωρίας, η οποία απαγορεύεται από το άρθρο 4 
του Χάρτη και το άρθρο 3 της ΕΣ∆Α. Η απαγόρευση 
των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και 
εξευτελιστικής µεταχείρισης ή τιµωρίας είναι απόλυτη 
και, συνεπώς, η χρήση κάθε µορφής βίας η οποία 
υπερβαίνει το µέτρο της απαγόρευσης του άρθρου 3 
της ΕΣ∆Α είναι σε κάθε περίπτωση παράνοµη. Για να 
προσδιοριστεί τυχόν υπέρβαση του µέτρου πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες.

Η χρήση οιασδήποτε µορφής βίας η οποία είναι 
υπέρµετρη και δεν καθίσταται απολύτως αναγκαία 
εξαιτίας της συµπεριφοράς του προσώπου θίγει την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και, συνεπώς, ισοδυναµεί µε 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή τιµωρία, η 
οποία απαγορεύεται από το άρθρο 4 του Χάρτη και 
το άρθρο 3 της ΕΣ∆Α27. Ενέργειες οι οποίες προκαλούν 
αίσθηµα φόβου, αγωνίας ή κατωτερότητας ικανό 
να εξευτελίσει ή να ταπεινώσει το πρόσωπο 
απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση από το άρθρο 
3 της ΕΣ∆Α28. Κατά την εκτίµηση του κατά πόσον η 
συµπεριφορά δηµόσιας αρχής αγγίζει το ελάχιστο 
όριο αυστηρότητας ώστε να εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής του άρθρου 3, πρέπει να δίδεται προσοχή 
στο σύνολο των περιστάσεων. Το Ε∆∆Α δίνει ιδιαίτερη 
σηµασία σε σωµατικές βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν 
σε πρόσωπα που υπέστησαν σωµατική βία29, κάτι 
το οποίο σηµαίνει ότι τεχνικές οι οποίες θέτουν σε 
κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητα και την υγεία των 
αλλοδαπών πρέπει να αποφεύγονται. Επιπλέον, 
πρέπει να απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χρήση 
βίας µε σκοπό την τιµωρία του προσώπου επειδή δεν 
δίνει τα δακτυλικά του αποτυπώµατα.

Η χρήση βίας πρέπει να είναι νόµιµη και, για να είναι 
νόµιµη, πρέπει να προβλέπεται από το νόµο και όχι 
απλώς σε υπηρεσιακές διαταγές. Ο νόµος πρέπει να 
είναι αρκούντως ακριβής ώστε το πρόσωπο να µπορεί 
να τον κατανοήσει και να προβλέψει την εφαρµογή 
του στην πράξη. 

Κατά την εκτίµηση του κατά πόσον η χρήση βίας 
αγγίζει το ελάχιστο όριο αυστηρότητας ώστε να 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 της 
ΕΣ∆Α, πρέπει να δίδεται προσοχή στο γεγονός ότι 
—σε αντίθεση µε καταστάσεις στις οποίες γίνονται 
αλκοτέστ ή εξετάσεις αίµατος για την αποτροπή ή 
τη διερεύνηση ποινικών αδικηµάτων30— οι αιτούντες 
άσυλο και οι παράτυποι µετανάστες δεν είναι 
ύποπτοι τέλεσης ποινικών αδικηµάτων  και ότι συχνά 

βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση. Το Ε∆∆Α δίνει 
ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία στο γεγονός ότι τα 
εν λόγω πρόσωπα είναι ευάλωτα σε παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και απαιτεί υψηλότερο 
όριο για χρήση βίας σε αυτές τις  περιπτώσεις. Όταν 
ένα πρόσωπο στερείται την ελευθερία του ( κάτι 
που συµβαίνει συχνά σε όσους συλλαµβάνονται 
για παράνοµη διέλευση των συνόρων), η χρήση 
σωµατικής βίας εναντίον του παραβιάζει το άρθρο 3 
της ΕΣ∆Α, οσάκις δεν καθίσταται απολύτως αναγκαία  
λόγω της συµπεριφοράς του.31 

Όσον αφορά πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της 
αστυνοµίας, το Ε∆∆Α δεν χαρακτηρίζει υπέρµετρα τα 
εξαναγκαστικά µέτρα παρά µόνο σε συγκεκριµένες 
περιστάσεις, όπως η σωµατική αντίσταση ή η βίαιη 
συµπεριφορά, η παθητική αντίσταση σε διαταγή, η 
απόπειρα απόδρασης ή η άρνηση του κρατούµενου 
να υποβληθεί σε σωµατική έρευνα.32 

Για να µην κριθεί υπέρµετρη η χρήση βίας, 
πρέπει να έχει δοθεί στον αλλοδαπό ουσιαστική 
ευκαιρία συµµόρφωσης προς την υποχρέωση 
δακτυλοσκόπησης. Πρέπει να έχει ενηµερωθεί 
διεξοδικά, να έχει προετοιµαστεί και να του έχει 
δοθεί αρκετός χρόνος να αποφασίσει αν θα δώσει 
τα δακτυλικά του αποτυπώµατα. Η συµµόρφωση θα 
πρέπει κανονικά να επιτυγχάνεται µε την παροχή 
επαρκών πληροφοριών και αποτελεσµατικών 
συµβουλευτικών υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, το 
ερώτηµα περί χρήσης αναγκαστικών µέτρων για τη 
λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων θα αφορά µόνον 
εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Η χρήση βίας επίσης δεν δικαιολογείται για την εκ νέου 
λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων εφόσον ο αιτών τα 
έχει ήδη δώσει στις εθνικές αρχές στο πλαίσιο άλλης 
διαδικασίας33, υπό τον όρο τα πρώτα αποτυπώµατα 
να µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Εξάλλου, 
δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνικών οι οποίες 
καθιστούν απίθανο τα ληφθέντα αποτυπώµατα 
να εξυπηρετήσουν τον σκοπό λήψης τους. Εφόσον 
µε όλες σχεδόν τις υπάρχουσες τεχνικές λήψης 
δακτυλικών αποτυπωµάτων διά της βίας είναι 
πολύ πιθανόν τα αποτυπώµατα που λαµβάνονται 
να είναι κακής ποιότητας (συνεπώς άχρηστα), 
δύσκολα καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι 
είναι αναγκαία η προσφυγή στη βία. Ο ολλανδός 
Συνήγορος του Πολίτη, για παράδειγµα, επισήµανε 
ότι όταν ανοίχθηκε διά της βίας το χέρι ενός 
αθλητή για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων, 
τα αποτυπώµατα που ελήφθησαν δεν µπορούσαν 
να χρησιµοποιηθούν.34 

∆ικαίωµα στην ακεραιότητα 
του προσώπου
Προβληµατισµούς όσον αφορά τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα δηµιουργεί και η χρήση βίας η οποία 
δεν ισοδυναµεί µε απάνθρωπη ή εξευτελιστική 
µεταχείριση ή τιµωρία, οι οποίες απαγορεύονται 
από το άρθρο 4 του Χάρτη και το άρθρο 3 της 
ΕΣ∆Α, ιδίως υπό το φως του άρθρου 3 του Χάρτη, 
που κατοχυρώνει το δικαίωµα κάθε προσώπου να 
γίνεται σεβαστή η σωµατική και η διανοητική του 
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ακεραιότητα. Όταν ασκείται βία προκειµένου το 
πρόσωπο να εξαναγκαστεί σε κάποια πράξη, πρέπει 
να αξιολογούνται οι περιστάσεις της κάθε περίπτωσης 
ατοµικά για να προσδιοριστεί κατά πόσον η χρήση 

βίας είναι αναγκαία και αναλογική και, συνεπώς, 
κατά πόσον συνιστά νόµιµη προσβολή υπό το φως 
των προτύπων που θεσπίζονται µε το άρθρο 52 
παράγραφος 1 του Χάρτη.

Συµπεράσµατα
Γενικά, η προσβολή των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
του προσώπου δεν πρέπει να υπερβαίνει τη σηµασία 
του επιδιωκόµενου σκοπού. Ο σεβασµός της αρχής 
της αναλογικότητας συνεπάγεται τη χρήση λιγότερο 
παρεµβατικών µέσων, ει δυνατόν, όπως η παροχή 
πληροφόρησης και συµβουλευτικής, η ενηµέρωση 
της ενδιαφερόµενης κοινότητας µεταναστών ή η 
χρήση άλλων αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο 
του συστήµατος του ∆ουβλίνου.

Οι αιτούντες άσυλο και οι παράτυποι µετανάστες 
που συλλαµβάνονται για παράνοµη είσοδο έχουν 
την υποχρέωση να δίνουν δακτυλικά αποτυπώµατα 
για το Eurodac. Η συµµόρφωση προς την εν λόγω 
υποχρέωση θα πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζεται 
µέσα από αποτελεσµατική ενηµέρωση και 
συµβουλευτική, τόσο σε εξατοµικευµένη βάση 
όσο και µέσα από γενικευµένες  δράσεις που θα 
απευθύνονται σε κοινότητες µεταναστών, όπως 
οµαδικές συζητήσεις, ενηµερωτικές εκδηλώσεις και 
παρόµοιες πρωτοβουλίες. Η ενηµέρωση, για να είναι 
αποτελεσµατική, θα πρέπει να γίνεται µε κατάλληλα 
µέσα, σε γλώσσα κατανοητή από τους αποδέκτες και 
να λαµβάνει υπόψη παράγοντες που σχετίζονται µε 
το φύλο και το πολιτιστικό υπόβαθρο.

Η άρνηση παροχής δακτυλικών αποτυπωµάτων δεν 
επηρεάζει την υποχρέωση των κρατών µελών να 
τηρούν την αρχή της µη επαναπροώθησης. Συνεπώς, 
δεν µπορεί να χρησιµοποιείται η απειλή της απέλασης 
για να επιβληθεί η εκπλήρωση της υποχρέωσης 
παροχής δακτυλικών αποτυπωµάτων.

Η κράτηση ως µέσο άσκησης πίεσης στο πρόσωπο 
για να δώσει δακτυλικά αποτυπώµατα πρέπει να 
εφαρµόζεται κατ’ εξαίρεση. Μπορεί να εξεταστεί 
ως ενδεχόµενο µόνον εφόσον προβλέπεται από την 
εθνική νοµοθεσία, πρέπει να αποσκοπεί αποκλειστικά 
και µόνο στην εκπλήρωση της υποχρέωσης για παροχή 
δακτυλικών αποτυπωµάτων, δεν πρέπει να είναι 
τιµωρητική, πρέπει να έχει περιορισµένη διάρκεια 
και πρέπει να αίρεται αφής στιγµής εκπληρώνεται 
η υποχρέωση. Οι αρχές, πριν προσφύγουν στην 
κράτηση, θα πρέπει να δίνουν στους αιτούντες 
άσυλο και τους παράτυπους µετανάστες ουσιαστική 
ευκαιρία να εκπληρώσουν την υποχρέωση παροχής 
δακτυλικών αποτυπωµάτων που υπέχουν. Τα παιδιά, 
τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι 
θύµατα βασανιστηρίων, σεξουαλικής βίας ή βίας λόγω 
φύλου ή άλλων σοβαρών εγκληµατικών ενεργειών, 
καθώς και πρόσωπα που έχουν υποστεί τραυµατικές 
εµπειρίες δεν πρέπει να εξαναγκάζονται να δώσουν 
δακτυλικά αποτυπώµατα. Το ίδιο ισχύει για άλλα 
πρόσωπα που συνήθως θεωρούνται ευάλωτα.

Λαµβάνοντας υπόψη την ευάλωτη θέση των 
ενδιαφερόµενων και την υποχρέωση χρήσης των 
λιγότερο παρεµβατικών µέσων  , είναι δύσκολο να 
φανταστεί κανείς περιστάσεις κάτω από τις οποίες 
δικαιολογείται η άσκηση σωµατικής ή ψυχολογικής 
βίας για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων για 
το Eurodac. 
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