
Ο∆ΗΓΙΑ 2004/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 2004

για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή
των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 63 σηµείο 1 στοιχείο γ), σηµείο 2 στοιχείο α) και σηµείο
3 στοιχείο α),

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής (3),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (4),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η κοινή πολιτική ασύλου, που περιλαµβάνει το κοινό ευρω-
παϊκό σύστηµα για το άσυλο, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προοδευτική
εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης, ανοικτού σε εκείνους οι οποίοι, αναγκασµένοι
από τις περιστάσεις, αναζητούν νοµίµως προστασία στην
Κοινότητα.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την έκτακτη σύνοδο στο
Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, συµφώνησε να
καταβληθεί προσπάθεια για τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού
συστήµατος για το άσυλο, µε βάση την πλήρη και συνολική
εφαρµογή της σύµβασης της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου
1951, σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων (εφεξής
«σύµβαση της Γενεύης»), όπως συµπληρώθηκε µε το πρωτό-
κολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967 (εφεξής
«πρωτόκολλο»), επιβεβαιώνοντας έτσι την αρχή της µη επα-
ναπροώθησης και διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν αποστέλλε-
ται πίσω σε µέρος όπου θα υφίστατο διώξεις.

(3) Η σύµβαση της Γενεύης και το σχετικό πρωτόκολλο αποτε-
λούν τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς νοµικού καθεστώ-
τος για την προστασία των προσφύγων.

(4) Στα συµπεράσµατα του Τάµπερε αναφέρεται ότι το κοινό
ευρωπαϊκό σύστηµα για το άσυλο θα πρέπει βραχυπρόθεσµα
να περιλαµβάνει την προσέγγιση των κανόνων που διέπουν
την αναγνώριση και το περιεχόµενο του καθεστώτος
πρόσφυγα.

(5) Στα συµπεράσµατα του Τάµπερε επισηµαίνεται περαιτέρω
ότι οι κανόνες σχετικά µε το καθεστώς πρόσφυγα είναι σκό-
πιµο να συµπληρώνονται από µέτρα σχετικά µε επικουρικές

µορφές προστασίας που να χορηγούν το κατάλληλο
καθεστώς σε κάθε πρόσωπο που έχει ανάγκη προστασίας.

(6) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η διασφάλιση,
αφενός, ότι τα κράτη µέλη εφαρµόζουν κοινά κριτήρια για
τον προσδιορισµό των προσώπων που χρήζουν όντως διε-
θνούς προστασίας και, αφετέρου, ότι τα εν λόγω πρόσωπα
έχουν πρόσβαση σε ελάχιστο επίπεδο παροχών σε όλα τα
κράτη µέλη.

(7) Η προσέγγιση των διατάξεων των σχετικών µε τη χορήγηση
και το περιεχόµενο του καθεστώτος πρόσφυγα και του
καθεστώτος επικουρικής προστασίας εκτιµάται ότι θα
συµβάλει στον περιορισµό των δευτερογενών µετακινήσεων
των αιτούντων άσυλο µεταξύ κρατών µελών, όταν οι εν
λόγω µετακινήσεις οφείλονται αποκλειστικά στις διαφορές
µεταξύ των κατά τόπους νοµικών πλαισίων.

(8) Οι ελάχιστες απαιτήσεις, εκ της φύσεώς τους, ενέχουν τη
δυνατότητα για τα κράτη µέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν
σε ισχύ περισσότερο ευνοϊκές διατάξεις για τους υπηκόους
τρίτων χωρών ή τους απάτριδες που αιτούνται διεθνή προ-
στασία από κράτος µέλος, οσάκις το εν λόγω αίτηµα νοείται
ως στηριζόµενο στο γεγονός ότι το ενδιαφερόµενο πρόσωπο
είτε είναι πρόσφυγας κατά την έννοια του άρθρου 1Α της
σύµβασης της Γενεύης είτε χρήζει διεθνούς προστασίας γι'
άλλους λόγους.

(9) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι ανιθαγενείς η παραµονή των
οποίων στο έδαφος των κρατών µελών επιτρέπεται όχι για
λόγους οφειλοµένους στην ανάγκη διεθνούς προστασίας,
αλλά βάσει διακριτικής ευχέρειας για ανθρωπιστικούς
λόγους ή λόγους συµπόνοιας, δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

(10) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
συνάδει µε τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, στον
«Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία σκοπεί να διασφαλί-
σει τον πλήρη σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
του δικαιώµατος ασύλου των αιτούντων άσυλο και των
µελών της οικογενείας τους που τους συνοδεύουν.

(11) Όσον αφορά τη µεταχείριση των προσώπων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη
δεσµεύονται από υποχρεώσεις που υπέχουν από πράξεις
διεθνούς δικαίου στις οποίες είναι µέρη και οι οποίες απαγο-
ρεύουν τις διακρίσεις.
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(12) Το «βέλτιστο συµφέρον του παιδιού» θα πρέπει να αποτελεί
πρωταρχικό µέληµα των κρατών µελών κατά την εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας.

(13) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το πρωτόκολλο σχετικά µε το
δικαίωµα ασύλου των υπηκόων κρατών µελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(14) Η αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα είναι πράξη µε
αναγνωριστικό χαρακτήρα.

(15) Οι διαβουλεύσεις µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες µπορεί να παρέχουν πολύτιµες
οδηγίες προς τα κράτη µέλη για τη χορήγηση ή µη του
καθεστώτος πρόσφυγα σύµφωνα µε το άρθρο 1 της
σύµβασης της Γενεύης.

(16) Είναι σκόπιµη η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για τον ορι-
σµό και το περιεχόµενο του καθεστώτος πρόσφυγα, ούτως
ώστε οι αρµόδιοι εθνικοί φορείς των κρατών µελών να
καθοδηγούνται κατά την εφαρµογή της σύµβασης της
Γενεύης.

(17) Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν κοινά κριτήρια για την
αναγνώριση των αιτούντων άσυλο ως προσφύγων κατά την
έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης της Γενεύης.

(18) Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί κοινή αντίληψη
των εννοιών της επί τόπου ανακύπτουσας ανάγκης παροχής
προστασίας, των πηγών βλάβης ή προστασίας, της εγχώριας
προστασίας και της δίωξης, περιλαµβανοµένων των λόγων
δίωξης.

(19) Προστασία µπορεί να παρέχεται όχι µόνον από το κράτος,
αλλά και από οµάδες ή οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένων
διεθνών οργανισµών, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις
της παρούσας οδηγίας και ελέγχουν περιοχή ή ευρύτερο
χώρο εντός του εδάφους του κράτους.

(20) Οσάκις αξιολογούνται αιτήµατα ανηλίκων για παροχή διε-
θνούς προστασίας, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη τις µορφές δίωξης που αφορούν ειδικά τα παιδιά.

(21) Είναι εξίσου αναγκαίο να καθιερωθεί κοινή εννοιολογική
αντίληψη του λόγου δίωξης που στηρίζεται στην «ιδιότητα
µέλους συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας».

(22) Πράξεις αντιβαίνουσες προς τους σκοπούς και τις αρχές των
Ηνωµένων εθνών εκτίθενται στο προοίµιο και στα άρθρα 1
και 2 του καταστατικού χάρτη των Ηνωµένων εθνών και
αναφέρονται, µεταξύ άλλων, στις αποφάσεις των Ηνωµένων
εθνών σχετικά µε µέτρα καταπολέµησης της τροµοκρατίας,
οι οποίες δηλώνουν ότι «οι τροµοκρατικές πράξεις, µέθοδοι
και πρακτικές αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές
των Ηνωµένων εθνών» και ότι «η ενσυνείδητη χρηµατο-
δότηση, ο σχεδιασµός και η εξώθηση σε τροµοκρατικές
πράξεις αντιβαίνουν οµοίως στους σκοπούς και στις αρχές
των Ηνωµένων εθνών».

(23) Όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, ο όρος «καθεστώς» µπορεί
επίσης να περιλαµβάνει το καθεστώς πρόσφυγα.

(24) Είναι επίσης σκόπιµο να θεσπισθούν ελάχιστες απαιτήσεις
για τον ορισµό και το περιεχόµενο του καθεστώτος επικου-
ρικής προστασίας. Η επικουρική προστασία θα πρέπει να
είναι συµπληρωµατική και πρόσθετη σε σχέση µε το
καθεστώς προστασίας των προσφύγων που έχει θεσµοθετηθεί
µε τη σύµβαση της Γενεύης.

(25) Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν κριτήρια βάσει των οποίων θα
αποφασίζεται αν οι αιτούντες διεθνή προστασία δικαιούνται
ή όχι επικουρικής προστασίας. Τα εν λόγω κριτήρια θα
πρέπει να αντλούνται από τις διεθνείς υποχρεώσεις που
απορρέουν από νοµικά κείµενα περί δικαιωµάτων του ανθρώ-
που και τις πρακτικές που υφίστανται στα κράτη µέλη.

(26) Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται εν γένει ο πληθυσµός ή
τµήµα του πληθυσµού µιας χώρας δεν συνιστούν συνήθως,
αυτοί καθαυτοί, προσωπική απειλή που θα µπορούσε να
χαρακτηρισθεί ως σοβαρή βλάβη.

(27) Τα µέλη της οικογένειας, λόγω της σχέσης τους µε τον
πρόσφυγα και µόνο, εκτίθενται συνήθως σε διώξεις κατά
τρόπον που να µπορεί να αποτελέσει βάση για τη χορήγηση
του καθεστώτος πρόσφυγα.

(28) Η έννοια της εθνικής ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης
καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις στις οποίες υπήκοος τρίτης
χώρας ανήκει σε οργάνωση που υποστηρίζει τη διεθνή τρο-
µοκρατία ή υποστηρίζει οργάνωση αυτού του είδους.

(29) Καίτοι τα ευεργετήµατα που παρέχονται στα µέλη της
οικογένειας δικαιούχων του καθεστώτος της επικουρικής
προστασίας δεν ταυτίζονται κατ' ανάγκη µε τα παρεχόµενα
στον πληρούντα τις προϋποθέσεις δικαιούχο, πρέπει, εντού-
τοις, να είναι δίκαια σε σύγκριση προς τα ευεργετήµατα που
απολαµβάνουν οι δικαιούχοι του καθεστώτος επικουρικής
προστασίας.

(30) Εντός των ορίων των διεθνών υποχρεώσεων, τα κράτη µέλη
µπορούν να προβλέπουν ότι η παροχή ευεργετηµάτων όσον
αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, τις κοινωνικές
παροχές, την ιατρική περίθαλψη και την πρόσβαση σε υπη-
ρεσίες κοινωνικής ένταξης προϋποθέτει την προηγούµενη
χορήγηση άδειας παραµονής.

(31) Η οδηγία αυτή δεν ισχύει προκειµένου για χρηµατικές
παροχές από τα κράτη µέλη για την προαγωγή της εκπαί-
δευσης και της κατάρτισης.

(32) Οι πρακτικές δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν οι
δικαιούχοι του καθεστώτος πρόσφυγα ή του καθεστώτος
επικουρικής προστασίας για την αναγνώριση αλλοδαπών
πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών αποδεικτικών επίσηµων
τίτλων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.

(33) Είναι σκόπιµο, ιδίως προκειµένου να αποφεύγονται οι κοινω-
νικές δυσχέρειες, να προβλέπεται υπέρ των δικαιούχων του
καθεστώτος πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προ-
στασίας η άνευ διακρίσεων παροχή επαρκούς κοινωνικής
συνδροµής και επαρκών µέσων διαβιώσεως στο πλαίσιο της
κοινωνικής αρωγής.
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(34) Όσον αφορά την κοινωνική αρωγή και την ιατρική περί-
θαλψη, οι διαδικασίες και λεπτοµέρειες της παροχής των
βασικών ευεργετηµάτων θα πρέπει να καθορίζονται από το
εθνικό δίκαιο. Η δυνατότητα περιορισµού των ευεργετηµά-
των για τους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προ-
στασίας στα βασικά εξ αυτών πρέπει να γίνεται κατανοητή
υπό την έννοια ότι τα εν λόγω ευεργετήµατα καλύπτουν
τουλάχιστον την ελάχιστη στήριξη του εισοδήµατος, την
αρωγή σε περίπτωση ασθένειας, κύησης και γονικής µέρι-
µνας, καθόσον χορηγούνται στους υπηκόους σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.

(35) Η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, συµπεριλαµβανοµένης
της περίθαλψης όσον αφορά τη σωµατική και την ψυχική
υγεία, θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους δικαιούχους
καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας.

(36) Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αξιολογεί-
ται κατά τακτά διαστήµατα, λαµβανοµένης ιδίως υπόψη της
εξέλιξης των διεθνών υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον
αφορά τη µη επαναπροώθηση, της εξέλιξης της αγοράς
εργασίας στα κράτη µέλη, καθώς και της ανάπτυξης κοινών
βασικών αρχών όσον αφορά την κοινωνική ένταξη.

(37) ∆εδοµένου ότι, οι στόχοι της προτεινόµενης οδηγίας, ήτοι η
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή διεθνούς
προστασίας από τα κράτη µέλη σε υπηκόους τρίτων χωρών
και σε απάτριδες, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από
τα κράτη µέλη και συνεπώς, λόγω της κλίµακας και των
συνεπειών της παρούσας οδηγίας, µπορούν να επιτευχθούν
καλύτερα από την Κοινότητα, η Κοινότητα µπορεί να λάβει
µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας όπως δια-
τυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την
αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν λόγω
άρθρο η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια
για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(38) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο είναι προ-
σαρτηµένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το
Ηνωµένο Βασίλειο γνωστοποίησε, µε την από 28 Ιανουαρίου
2002 επιστολή του, την επιθυµία του να συµµετάσχει στη
θέσπιση και την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

(39) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο είναι προ-
σαρτηµένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η
Ιρλανδία γνωστοποίησε, µε την από 13 Φεβρουαρίου 2002
επιστολή της, την επιθυµία της να συµµετάσχει στη θέσπιση
και την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

(40) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας, το οποίο είναι προσαρτηµένο στη συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στη
θέσπιση της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν δεσµεύεται
από αυτήν, ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ελάχιστων απαι-
τήσεων για την αναγνώριση υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών
ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας
για άλλους λόγους και ο καθορισµός του περιεχοµένου της παρε-
χόµενης προστασίας.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «διεθνής προστασία», το καθεστώς πρόσφυγα και το καθεστώς
επικουρικής προστασίας, όπως ορίζονται στα στοιχεία δ) και
στ)·

β) «σύµβαση της Γενεύης», η σύµβαση περί του καθεστώτος των
προσφύγων που υπεγράφη στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951,
όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της
31ης Ιανουαρίου 1967·

γ) «πρόσφυγας», ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία
βάσιµου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας,
πολιτικών πεποιθήσεων ή συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική
οµάδα, ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν
είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυµεί να θέσει
εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας ή ο ανιθαγενής
ο οποίος, ευρισκόµενος εκτός της χώρας της προηγούµενης
συνήθους διαµονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες
λόγους, δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επι-
θυµεί να επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει εφαρµογή
το άρθρο 12·

δ) «καθεστώς πρόσφυγα», η εκ µέρους κράτους µέλους αναγνώ-
ριση υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως πρόσφυγα·

ε) «πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία», ο υπήκοος
τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις
για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά σε σχέση µε τον
οποίο υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι, εάν ο
ενδιαφερόµενος επιστρέψει στη χώρα της καταγωγής του ή,
στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούµενης
συνήθους διαµονής του, θα αντιµετωπίσει πραγµατικό κίνδυνο
να υποστεί σοβαρή βλάβη, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, και
στον οποίο δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και
2, και που και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του κινδύνου αυτού,
δεν επιθυµεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω
χώρας·
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στ) «καθεστώς επικουρικής προστασίας», η εκ µέρους κράτους
µέλους αναγνώριση υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως
προσώπου που δικαιούται επικουρική προστασία·

ζ) «αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας», η αίτηση παροχής προ-
στασίας από κράτος µέλος που υποβάλλει υπήκοος τρίτης
χώρας ή ανιθαγενής, ο οποίος µπορεί να θεωρηθεί ότι αιτείται
καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας και ο
οποίος δεν αιτείται ρητώς να του παρασχεθεί άλλη µορφή προ-
στασίας, µη εµπίπτουσα στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας, δυναµένη να ζητηθεί αυτοτελώς·

η) «µέλη της οικογένειας», εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στη
χώρα καταγωγής, τα ακόλουθα µέλη της οικογένειας του
δικαιούχου καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας
τα οποία ευρίσκονται στο ίδιο κράτος µέλος σε σχέση µε την
αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας:

— ο/η σύζυγος του δικαιούχου καθεστώτος πρόσφυγα ή επι-
κουρικής προστασίας ή ο/η σύντροφος που διατηρεί στα-
θερή σχέση µε το εν λόγω πρόσωπο σε ελεύθερη ένωση,
υπό την προϋπόθεση ότι η νοµοθεσία ή η πρακτική του
οικείου κράτους µέλους αντιµετωπίζει τα άγαµα ζεύγη
κατά τρόπο παρόµοιο µε τον ισχύοντα για τα έγγαµα ζεύγη
βάσει του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών,

— τα ανήλικα τέκνα του ζεύγους της πρώτης περίπτωσης ή
του δικαιούχου καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προ-
στασίας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άγαµα και
εξαρτηµένα, ασχέτως αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάµου ή
αν είναι υιοθετηµένα, όπως ορίζεται από την εθνική νοµο-
θεσία·

θ) «ασυνόδευτοι ανήλικοι», οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή οι ανιθαγε-
νείς ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, οι οποίοι καταφθάνουν
στο έδαφος των κρατών µελών χωρίς να συνοδεύονται από
ενήλικα υπεύθυνο για αυτούς βάσει νόµου ή εθίµου και για
όσον χρόνο δεν έχουν τεθεί υπό την ουσιαστική φροντίδα ενός
τέτοιου προσώπου· ο όρος καλύπτει επίσης τους ανηλίκους
που αφέθηκαν ασυνόδευτοι κατόπιν της εισόδου τους στο
έδαφος των κρατών µελών·

ι) «άδεια παραµονής», κάθε άδεια η οποία εκδίδεται από τις αρχές
ενός κράτους µέλους, σύµφωνα µε τον τύπο που προβλέπει η
νοµοθεσία του εν λόγω κράτους και η οποία επιτρέπει σε
υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή τη διαµονή στο έδαφός του·

ια) «χώρα καταγωγής», η χώρα ή οι χώρες της ιθαγένειας ή, για
τους ανιθαγενείς, της προηγούµενης συνήθους διαµονής.

Άρθρο 3

Ευνοϊκότερες διατάξεις

Τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ
ευνοϊκότερες διατάξεις για να καθορίζουν το ποιος δικαιούται να
θεωρηθεί πρόσφυγας ή πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προ-
στασία και το περιεχόµενο της διεθνούς προστασίας, υπό την προϋ-
πόθεση ότι οι διατάξεις αυτές συνάδουν µε την παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 4

Αξιολόγηση των γεγονότων και περιστάσεων

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να κρίνουν ότι εναπόκειται στον
αιτούντα να υποβάλει το συντοµότερο δυνατόν όλα τα στοιχεία
που απαιτούνται για την τεκµηρίωση της αίτησης διεθνούς προστα-
σίας. Αποτελεί καθήκον των κρατών µελών να αξιολογούν, σε
συνεργασία µε τον αιτούντα, τα συναφή στοιχεία της αίτησής του.

2. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 στοιχεία συνίστανται σε
δηλώσεις του αιτούντος και σε όλα τα έγγραφα που έχει ο αιτών
στη διάθεσή του σχετικά µε την ηλικία του, το προσωπικό του ιστο-
ρικό καθώς και το ιστορικό των οικείων συγγενών του, την ταυ-
τότητα, την (τις) ιθαγένεια(-ες), τη (τις) χώρα(-ες) και το (τα)
µέρος(-η) προηγούµενης διαµονής του, προηγούµενες αιτήσεις
ασύλου, τα δροµολόγια που ακολούθησε, το δελτίο ταυτότητας και
τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και τους λόγους για τους οποίους
ζητεί διεθνή προστασία.

3. Η αξιολόγηση της αίτησης διεθνούς προστασίας θα πρέπει να
γίνεται σε εξατοµικευµένη βάση και να περιλαµβάνει τη
συνεκτίµηση:

α) όλων των συναφών στοιχείων που σχετίζονται µε τη χώρα κατα-
γωγής κατά τον χρόνο λήψης απόφασης σχετικά µε την αίτηση,
συµπεριλαµβανοµένων των νόµων και των κανονισµών στη χώρα
καταγωγής και του τρόπου εφαρµογής τους·

β) των συναφών δηλώσεων και εγγράφων που υπέβαλε ο αιτών,
συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων σχετικά µε το εάν ο αιτών έχει
ήδη ή ενδέχεται να υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη·

γ) την ατοµική κατάσταση και τις προσωπικές περιστάσεις του
αιτούντος, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως το προσω-
πικό ιστορικό, το φύλο και η ηλικία, ούτως ώστε να εκτιµηθεί
εάν, βάσει των προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος, οι
πράξεις στις οποίες έχει ήδη ή θα µπορούσε να εκτεθεί ισοδυνα-
µούν µε δίωξη ή σοβαρή βλάβη·

δ) εάν οι δραστηριότητες του αιτούντος από τότε που εγκατέλειψε
τη χώρα καταγωγής του ανελήφθησαν µε αποκλειστικό ή κύριο
σκοπό τη δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την υπο-
βολή αίτησης διεθνούς προστασίας, ούτως ώστε να εκτιµηθεί
εάν ο ενδιαφερόµενος θα εκτεθεί, συνεπεία των δραστηριοτήτων
αυτών, σε δίωξη ή σοβαρή βλάβη σε περίπτωση επιστροφής του
στην εν λόγω χώρα·

ε) εάν θα ήταν εύλογο να αναµένεται ότι ο αιτών θα θέσει εαυτόν
υπό την προστασία άλλης χώρας την ιθαγένεια της οποίας θα
µπορούσε να διεκδικήσει.

4. Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή σοβαρή
βλάβη ή άµεσες απειλές τέτοιας δίωξης ή βλάβης αποτελεί σοβαρή
ένδειξη ότι είναι βάσιµος ο φόβος του αιτούντος ότι θα υποστεί
δίωξη ή ότι διατρέχει πραγµατικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης, εκτός
εάν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι για να πιστεύει κανείς ότι η εν λόγω
δίωξη ή σοβαρή βλάβη δεν θα επαναληφθεί.
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5. Οσάκις τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την αρχή σύµφωνα µε την
οποία εναπόκειται στον αιτούντα να τεκµηριώσει την αίτηση
παροχής διεθνούς προστασίας και οσάκις ορισµένες πτυχές των
δηλώσεων του αιτούντος δεν τεκµηριώνονται µε έγγραφα ή άλλες
αποδείξεις, οι πτυχές αυτές δεν χρειάζονται επιβεβαίωση, όταν
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) ο αιτών έχει καταβάλει πραγµατική προσπάθεια να τεκµηριώσει
την αίτησή του·

β) έχουν υποβληθεί όλα τα συναφή στοιχεία, τα οποία έχει ο αιτών
στη διάθεσή του και έχει δοθεί ικανοποιητική εξήγηση για την
τυχόν έλλειψη άλλων λυσιτελών στοιχείων·

γ) οι δηλώσεις του αιτούντος θεωρούνται συνεπείς και ευλογοφα-
νείς και δεν έρχονται σε αντίθεση µε διαθέσιµα ειδικά και γενικά
στοιχεία που αφορούν την περίπτωσή του·

δ) ο αιτών αιτήθηκε την παροχή διεθνούς προστασίας το νωρίτερο
δυνατόν, εκτός εάν αποδείξει ότι υπήρχε σοβαρός λόγος που
τον εµπόδισε να το πράξει·

ε) η γενική αξιοπιστία του αιτούντος είναι αποδεδειγµένη.

Άρθρο 5

Ανάγκες παροχής διεθνούς προστασίας οι οποίες ανακύπτουν
επιτόπου

1. Ο βάσιµος φόβος διώξεως ή ο πραγµατικός κίνδυνος
σοβαρής βλάβης µπορεί να στηρίζεται σε γεγονότα τα οποία επήλ-
θαν µετά την αναχώρηση του αιτούντος από τη χώρα καταγωγής
του.

2. Ο βάσιµος φόβος διώξεως ή ο πραγµατικός κίνδυνος
σοβαρής βλάβης µπορεί να στηρίζεται σε δραστηριότητες στις
οποίες ο αιτών επιδόθηκε µετά την αναχώρησή του από τη χώρα
καταγωγής, ιδίως εάν αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες τις
οποίες επικαλείται αποτελούν εκδήλωση και προέκταση πεποιθή-
σεων ή προσανατολισµών τις οποίες ο αιτών είχε ήδη στη χώρα
καταγωγής.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σύµβασης της Γενεύης,
τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν ότι δεν αναγνωρίζεται
καταρχήν καθεστώς πρόσφυγα στον αιτούντα που υποβάλλει µετα-
γενέστερη αίτηση, εάν ο κίνδυνος δίωξης βασίζεται σε περιστάσεις
που ο αιτών προκάλεσε εσκεµµένως µετά την αναχώρησή του από
τη χώρα καταγωγής.

Άρθρο 6

Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης

Στους φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης συµπεριλαµβάνονται:

α) το κράτος·

β) οµάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος ή ουσιώδες
µέρος του εδάφους του κράτους·

γ) µη κρατικοί φορείς, εάν µπορεί να καταδειχθεί ότι οι φορείς που
αναφέρονται υπό στοιχεία α) και β), περιλαµβανοµένων των
διεθνών οργανισµών, δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυµούν να
παράσχουν προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης,
όπως ορίζεται µε το άρθρο 7.

Άρθρο 7

Φορείς προστασίας

1. Προστασία µπορεί να παρέχεται από:

α) το κράτος· ή

β) οµάδες ή οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένων διεθνών οργα-
νισµών, που ελέγχουν το κράτος ή ουσιώδες µέρος του εδάφους
του κράτους.

2. Προστασία παρέχεται κατά κανόνα όταν οι φορείς της
παραγράφου 1 λαµβάνουν εύλογα µέτρα για να αποτρέψουν τη
δίωξη ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, µεταξύ άλλων µε τη λει-
τουργία αποτελεσµατικού νοµικού συστήµατος για τον εντοπισµό,
την ποινική δίωξη και τον κολασµό πράξεων που συνιστούν δίωξη ή
σοβαρή βλάβη, και ο αιτών έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή.

3. Οσάκις τα κράτη µέλη αξιολογούν εάν διεθνής οργάνωση
ελέγχει ένα κράτος ή ουσιώδες µέρος του εδάφους του και παρέχει
προστασία όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2, λαµβάνουν
υπόψη τυχόν κατευθυντήριες γραµµές που παρέχονται σε οικείες
πράξεις του Συµβουλίου.

Άρθρο 8

Εγχώρια προστασία

1. Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αιτήσεων διεθνούς προστα-
σίας, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι ο αιτών δεν
χρήζει διεθνούς προστασίας εάν σε τµήµα της χώρας καταγωγής
δεν υφίσταται βάσιµος φόβος δίωξης ή πραγµατικός κίνδυνος
πρόκλησης σοβαρής βλάβης, είναι δε ευλόγως αναµενόµενο ο αιτών
να παραµείνει στο τµήµα αυτό της χώρας.

2. Εξετάζοντας εάν η κατάσταση σε τµήµα της χώρας κατα-
γωγής αντιστοιχεί στην περιγραφόµενη µε την παράγραφο 1, τα
κράτη µέλη, κατά τον χρόνο λήψεως της αποφάσεως επί της
αιτήσεως, λαµβάνουν υπόψη τις γενικές περιστάσεις που επικρα-
τούν στο εν λόγω τµήµα της χώρας και τις προσωπικές περιστάσεις
του αιτούντος.

3. Η παράγραφος 1 µπορεί να εφαρµόζεται παρά τα τεχνικά
εµπόδια επιστροφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ

Άρθρο 9

Πράξεις δίωξης

1. Οι πράξεις διώξεως κατά την έννοια του άρθρου 1Α της
σύµβασης της Γενεύης πρέπει:

α) να είναι αρκούντως σοβαρές λόγω της φύσης ή της επανάληψής
τους ώστε να συνιστούν σοβαρή παραβίαση βασικών ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων, ειδικά των δικαιωµάτων από τα οποία δεν
χωρεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 της
ευρωπαϊκής σύµβασης για την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών· ή
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β) να αποτελούν σώρευση διαφόρων µέτρων συµπεριλαµβανοµένων
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η οποία να είναι αρκού-
ντος σοβαρή ούτως ώστε να θίγεται ένα άτοµο κατά τρόπο αντί-
στοιχο µε τον αναφερόµενο στο στοιχείο α).

2. Οι πράξεις που µπορούν να χαρακτηρισθούν ως πράξεις
δίωξης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορούν µεταξύ άλλων να
έχουν τη µορφή:

α) πράξεων σωµατικής ή ψυχικής βίας, συµπεριλαµβανοµένων
πράξεων σεξουαλικής βίας·

β) νοµικών, διοικητικών, αστυνοµικών ή/και δικαστικών µέτρων,
τα οποία εισάγουν διακρίσεις αφεαυτά ή εφαρµόζονται κατά
τρόπο εισάγοντα διακρίσεις·

γ) ποινικής δίωξης ή επιβολής ποινής η οποία είναι δυσανάλογη ή
µεροληπτική·

δ) άρνησης ένδικων µέσων µε αποτέλεσµα την επιβολή δυσανά-
λογης ή µεροληπτικής ποινής·

ε) ποινικής δίωξης ή επιβολής ποινής για την άρνηση εκπλήρωσης
στρατιωτικής θητείας σε σύρραξη, εάν η εκπλήρωση της στρα-
τιωτικής θητείας θα συµπεριλάµβανε εγκλήµατα ή πράξεις που
εµπίπτουν στις ρήτρες εξαίρεσης που προβλέπονται στο άρθρο
12 παράγραφος 2·

στ) πράξεων που στοχεύουν το φύλο ή τα παιδιά.

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχείο γ) πρέπει να υπάρχει συσχε-
τισµός µεταξύ των λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 12 και των
πράξεων δίωξης όπως ορίζονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 10

Λόγοι δίωξης

1. Κατά την αξιολόγηση των λόγων της δίωξης, τα κράτη µέλη
λαµβάνουν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η έννοια της φυλής περιλαµβάνει το στοιχείο του χρώµατος, της
καταγωγής ή του γεγονότος ότι το άτοµο ανήκει σε συγκε-
κριµένη εθνοτική οµάδα·

β) η έννοια της θρησκείας περιλαµβάνει ιδίως την υιοθέτηση
θεϊστικών, αγνωστικιστικών ή αθεϊστικών πεποιθήσεων, τη συµµε-
τοχή σε τυπική λατρεία, σε ιδιωτικό ή δηµόσιο χώρο, είτε κατά
µόνας είτε σε κοινωνία µε άλλους, την αποχή από τη λατρεία
αυτή, άλλες θρησκευτικές πράξεις ή εκδηλώσεις απόψεων ή
µορφές ατοµικής ή συλλογικής συµπεριφοράς που στηρίζονται
σε ή υπαγορεύονται από θρησκευτικές πεποιθήσεις·

γ) η έννοια της ιθαγένειας δεν περιορίζεται µόνο στην ιδιότητα του
πολίτη ή την έλλειψή της, αλλά περιλαµβάνει ιδίως την ιδιότητα
του µέλους µίας οµάδας η οποία προσδιορίζεται από την πολιτι-
στική, εθνοτική ή γλωσσική της ταυτότητα, τις κοινές γεωγρα-
φικές ή πολιτικές καταβολές ή τη σχέση της µε τον πληθυσµό
άλλης χώρας·

δ) η οµάδα θεωρείται ως ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα όταν, µεταξύ
άλλων:

— τα µέλη της οµάδας αυτής έχουν κοινά εγγενή χαρακτηρι-
στικά ή κοινό ιστορικό παρελθόν το οποίο δεν µπορεί να
µεταβληθεί ή έχουν από κοινού χαρακτηριστικά ή πεποιθή-
σεις τόσο θεµελιώδους σηµασίας για την ταυτότητα ή τη

συνείδηση ώστε ένα πρόσωπο να µην πρέπει να αναγκάζεται
να τις αποκηρύξει και

— η οµάδα έχει ιδιαίτερη ταυτότητα στην οικεία χώρα, διότι
γίνεται αντιληπτή ως διαφορετική οµάδα από τον περιβάλ-
λοντα κοινωνικό χώρο.

Ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής
µια ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα µπορεί να περιλαµβάνει οµάδα
που βασίζεται στο κοινό χαρακτηριστικό του γενετήσιου προσα-
νατολισµού. Ο γενετήσιος προσανατολισµός δεν µπορεί να
νοηθεί ως περιλαµβάνων πράξεις θεωρούµενες αξιόποινες κατά
το εθνικό δίκαιο των κρατών µελών. Μπορούν να λαµβάνονται
υπόψη πτυχές συνδεόµενες µε το φύλο, χωρίς να αποτελούν
αυτές καθ' εαυτές τεκµήριο της εφαρµογής του παρόντος
άρθρου·

ε) η έννοια των πολιτικών πεποιθήσεων περιλαµβάνει ιδίως την
υποστήριξη άποψης, ιδέας ή πεποιθήσεως επί ζητήµατος που
σχετίζεται µε τους ενδεχόµενους φορείς δίωξης του άρθρου 9
και µε τις πολιτικές ή τις µεθόδους τους, ανεξαρτήτως του εάν
ο αιτών έχει εκδηλώσει εµπράκτως την εν λόγω άποψη, ιδέα ή
πεποίθηση.

2. Κατά την αξιολόγηση του βασίµου του φόβου του αιτούντος
ότι θα υποστεί δίωξη, δεν ασκεί επιρροή το εάν ο αιτών χαρακτηρί-
ζεται πράγµατι από το φυλετικό, θρησκευτικό, εθνικό, κοινωνικό ή
πολιτικό στοιχείο, το οποίο προκαλεί τη δίωξη, υπό την προϋπό-
θεση ότι το χαρακτηριστικό αυτό του αποδίδεται από τον δράστη
της δίωξης.

Άρθρο 11

Παύση

1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής παύει να είναι πρό-
σφυγας εάν:

α) εξασφαλίσει εκ νέου οικειοθελώς την προστασία της χώρας της
ιθαγένειας· ή

β) ανακτήσει οικειοθελώς την ιθαγένεια που απώλεσε κατά το
παρελθόν· ή

γ) αποκτήσει νέα ιθαγένεια και απολαύει της προστασίας της
χώρας που του χορήγησε τη νέα ιθαγένεια· ή

δ) έχει εγκατασταθεί εκ νέου οικειοθελώς στη χώρα που είχε εγκα-
ταλείψει ή εκτός της οποίας είχε παραµείνει εξαιτίας του φόβου
ότι θα υποστεί δίωξη· ή

ε) δεν µπορεί πλέον να εξακολουθεί να αρνείται την προστασία
που του παρέχει η χώρα της ιθαγένεια, διότι έχουν παύσει να
υφίστανται οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή του
ως πρόσφυγα·

στ) στην περίπτωση των ανιθαγενών, εάν αποκτήσει τη δυνατότητα
να επιστρέψει στη χώρα της πρώην συνήθους διαµονής του
διότι έχουν παύσει να υφίστανται οι συνθήκες που οδήγησαν
στην αναγνώρισή του ως πρόσφυγα.

2. Για την εφαρµογή των στοιχείων ε) και στ) της παραγράφου
1, τα κράτη µέλη εξετάζουν κατά πόσον η µεταβολή των συνθηκών
είναι τόσο ουσιαστικής και µη προσωρινής φύσεως, ώστε ο φόβος
του πρόσφυγα ότι θα υποστεί διώξεις να µην µπορεί πλέον να θεω-
ρείται βάσιµος.
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Άρθρο 12

Αποκλεισµός από το καθεστώς πρόσφυγα

1. Υπήκοος τρίτης χώρας η ανιθαγενής αποκλείεται από το
καθεστώς πρόσφυγα εφόσον:

α) εµπίπτει στο πεδίο του άρθρου 1∆, της σύµβασης της Γενεύης,
το οποίο αφορά την παροχή προστασίας ή συνδροµής από
όργανα ή οργανισµούς των Ηνωµένων Εθνών, εκτός της Ύπατης
Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Σε περί-
πτωση που η εν λόγω προστασία ή συνδροµή έχει παύσει για
οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να έχει διευθετηθεί οριστικά η κατά-
σταση των προσώπων αυτών σύµφωνα µε τα οικεία ψηφίσµατα
της γενικής συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, τα πρόσωπα αυτά
θα δικαιούνται αυτοδικαίως τα ευεργετήµατα της παρούσας
οδηγίας·

β) αναγνωρίζεται από τις αρµόδιες αρχές της χώρας όπου έχει
µετοικήσει ως έχοντα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από την κατοχή της ιθαγένειας της εν λόγω χώρας ή
δικαιώµατα και υποχρεώσεις αντίστοιχα προς αυτά.

2. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής αποκλείεται από το
καθεστώς πρόσφυγα όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται
ότι:

α) έχει διαπράξει έγκληµα κατά της ειρήνης, έγκληµα πολέµου ή
έγκληµα κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζονται στις διεθνείς
συµβάσεις που έχουν καταρτισθεί µε σκοπό τη θέσπιση διατά-
ξεων σχετικών µε τα εγκλήµατα αυτά·

β) έχει διαπράξει σοβαρό µη πολιτικό έγκληµα εκτός της χώρας
ασύλου πριν γίνει δεκτός ως πρόσφυγας, ήτοι κατά τον χρόνο
έκδοσης άδειας παραµονής βασισµένης στην αναγνώριση του
καθεστώτος πρόσφυγα ιδιαίτερα σκληρές πράξεις, έστω και αν
διαπράττονται µε υποτιθέµενο πολιτικό στόχο, µπορούν να
χαρακτηρισθούν ως σοβαρά µη πολιτικά εγκλήµατα·

γ) είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και
τις αρχές των Ηνωµένων Εθνών όπως ορίζονται στο προοίµιο
και στα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού χάρτη των Ηνωµένων
Εθνών.

3. Η παράγραφος 2 έχει εφαρµογή σε άτοµα τα οποία είναι
ηθικοί αυτουργοί ή συµµετέχουν άλλως στη διάπραξη των προβλε-
ποµένων στην εν λόγω παράγραφο εγκληµάτων ή πράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ

Άρθρο 13

Χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα

Τα κράτη µέλη χορηγούν το καθεστώς πρόσφυγα σε υπηκόους
τρίτων χωρών ή σε ανιθαγενείς που πληρούν τις οικείες προϋποθέ-
σεις σύµφωνα µε τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.

Άρθρο 14

Ανάκληση, τερµατισµός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος
πρόσφυγα

1. Όσον αφορά αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι οποίες υποβάλ-
λονται µετά την έναρξη ισχύος της παρούσης οδηγίας, τα κράτη
µέλη ανακαλούν, τερµατίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το
καθεστώς πρόσφυγα ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, το
οποίο έχει χορηγηθεί από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή
οιονεί δικαστικό όργανο, εφόσον το πρόσωπο αυτό παύσει να είναι
πρόσφυγας σύµφωνα µε το άρθρο 11.

2. Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του πρόσφυγα, σύµφωνα
µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοι-
χείο και να προσκοµίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη
διάθεσή του, το κράτος µέλος που χορήγησε το καθεστώς πρό-
σφυγα καταδεικνύει σε εξατοµικευµένη βάση ότι ο ενδιαφερόµενος
έχει παύσει να είναι πρόσφυγας ή δεν υπήρξε ποτέ πρόσφυγας
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

3. Τα κράτη µέλη ανακαλούν, τερµατίζουν ή αρνούνται να ανα-
νεώσουν το καθεστώς πρόσφυγα ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανι-
θαγενούς εάν, αφού του χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα, το
οικείο κράτος µέλος αποδείξει ότι:

α) το εν λόγω πρόσωπο θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί ή αποκλείε-
ται από το καθεστώς πρόσφυγα σύµφωνα µε το άρθρο 12·

β) η εκ µέρους του ενδιαφεροµένου διαστρέβλωση ή παράλειψη
γεγονότων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης πλαστών εγγρά-
φων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος
πρόσφυγα.

4. Τα κράτη µέλη δύνανται να ανακαλούν, να τερµατίζουν ή να
αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς που χορηγήθηκε σε πρό-
σφυγα από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό
όργανο, όταν:

α) µπορεί για εύλογους λόγους να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό
συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους µέλους στο
οποίο ευρίσκεται·

β) το πρόσωπο αυτό, έχοντας καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διά-
πραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήµατος, συνιστά κίνδυνο για την
κοινωνία του εν λόγω κράτους µέλους.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4, τα κράτη µέλη µπορούν
να αποφασίζουν να µην χορηγήσουν καθεστώς σε πρόσφυγα, όταν
δεν έχει ληφθεί ακόµα τέτοια απόφαση.

6. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν εφαρµογή οι παράγραφοι 4 ή
5 απολαύουν δικαιωµάτων που προβλέπονται ή είναι ανάλογα των
προβλεποµένων στα άρθρα 3, 4, 16, 22, 31, 32 και 33 της
σύµβασης της Γενεύης, εφόσον είναι παρόντα στο κράτος µέλος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 15

Σοβαρή βλάβη

Η σοβαρή βλάβη συνίσταται σε:

α) θανατική ποινή ή εκτέλεση· ή

β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή
τιµωρία του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του· ή

γ) σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωµατικής
ακεραιότητας αµάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε κατα-
στάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.

Άρθρο 16

Παύση της επικουρικής προστασίας

1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής παύει να δικαιούται
επικουρικής προστασίας όταν οι περιστάσεις οι οποίες οδήγησαν
στην αναγνώριση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας έχουν
εκλείψει ή έχουν µεταβληθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην απαιτεί-
ται πλέον προστασία.

2. Κατά την εφαρµογή της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη εξετά-
ζουν εάν η µεταβολή των συνθηκών έχει τόσο ουσιαστικό και µη
προσωρινό χαρακτήρα ώστε ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας
να µην αντιµετωπίζει πλέον πραγµατικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης.

Άρθρο 17

Αποκλεισµός από την επικουρική προστασία

1. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής δεν δικαιούται επικου-
ρική προστασία όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να θεωρείται ότι:

α) έχει διαπράξει έγκληµα κατά της ειρήνης, έγκληµα πολέµου ή
έγκληµα κατά της ανθρωπότητας, όπως τα εγκλήµατα αυτά
ορίζονται στις διεθνείς συµβάσεις που έχουν καταρτισθεί µε
σκοπό τη θέσπιση διατάξεων σχετικών µε τα εγκλήµατα αυτά·

β) έχει διαπράξει σοβαρό έγκληµα·

γ) είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και
τις αρχές των Ηνωµένων εθνών όπως ορίζονται στο προοίµιο και
στα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού χάρτη των Ηνωµένων
εθνών·

δ) συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία ή για την ασφάλεια του
κράτους µέλους στο οποίο βρίσκονται.

2. Η παράγραφος 1 έχει εφαρµογή στα πρόσωπα που είναι
ηθικοί αυτουργοί ή συµµετέχουν άλλως στη διάπραξη των εγκληµά-
των ή πράξεων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

3. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποκλείουν τους υπηκόους
τρίτων χωρών ή τους ανιθαγενείς από το δικαίωµα επικουρικής προ-
στασίας, εάν τα πρόσωπα αυτά διέπραξαν, πριν από την εισδοχή
τους στο κράτος µέλος, ένα ή περισσότερα εγκλήµατα, εκτός του
πεδίου εφαρµογής της παραγράφου 1, τα οποία θα επέσυραν την
ποινή της φυλάκισης εάν είχαν διαπραχθεί στο οικείο κράτος µέλος,
και εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής τους αποκλειστικά και µόνο
για να αποφύγουν κυρώσεις συνεπεία των εγκληµάτων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 18

Χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

Τα κράτη µέλη χορηγούν καθεστώς επικουρικής προστασίας σε
υπηκόους τρίτων χωρών ή σε ανιθαγενείς που πληρούν τις οικείες
προϋποθέσεις σύµφωνα µε τα κεφάλαια ΙΙ και V.

Άρθρο 19

Ανάκληση, τερµατισµός ή άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος
επικουρικής προστασίας

1. Όσον αφορά αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι οποίες υποβάλ-
λονται µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη
µέλη ανακαλούν, τερµατίζουν ή αρνούνται να ανανεώσουν το
καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή
ανιθαγενούς, το οποίο χορηγήθηκε από κυβερνητικό, διοικητικό,
δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο, εφόσον το πρόσωπο αυτό
παύσει να δικαιούται επικουρικής προστασίας σύµφωνα µε το
άρθρο 16.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να ανακαλούν, να τερµατίζουν ή να
αρνούνται να ανανεώσουν το καθεστώς επικουρικής προστασίας
ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, το οποίο χορηγήθηκε
από κυβερνητικό, διοικητικό, δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο,
εφόσον µετά τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας
το πρόσωπο αυτό θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί από το δικαίωµα
επικουρικής προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 3.

3. Τα κράτη µέλη ανακαλούν, τερµατίζουν ή αρνούνται να ανα-
νεώσουν το καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης
χώρας ή ενός ανιθαγενούς, εάν:

α) αφού του αναγνωρισθεί το καθεστώς αυτό, το εν λόγω πρόσωπο
έπρεπε να είχε αποκλεισθεί ή αποκλείεται του δικαιώµατος επι-
κουρικής προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφοι 1
και 2·

β) η εκ µέρους του διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων, συµπε-
ριλαµβανοµένης της χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφα-
σιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστα-
σίας.
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4. Με την επιφύλαξη του καθήκοντος του υπηκόου τρίτης
χώρας ή του ανιθαγενούς, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1,
να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκοµίζει κάθε σχε-
τικό έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεσή του, το κράτος µέλος το
οποίο έχει αναγνωρίσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας κατα-
δεικνύει σε εξατοµικευµένη βάση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει παύσει
να δικαιούται ή δεν δικαιούται επικουρική προστασία σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 20

Γενικοί κανόνες

1. Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει τα δικαιώµατα που προβλέπο-
νται στη σύµβαση της Γενεύης.

2. Το παρόν κεφάλαιο έχει εφαρµογή στους πρόσφυγες και στα
πρόσωπα που δικαιούνται επικουρική προστασία, εκτός αν ορίζεται
άλλως.

3. Κατά την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου, τα κράτη µέλη
λαµβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση ευάλωτων προσώπων,
όπως οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα πρόσωπα µε ειδικές
ανάγκες, οι ηλικιωµένοι, οι έγκυοι, οι άγαµοι γονείς που έχουν
ανήλικα τέκνα και πρόσωπα που υπήρξαν θύµατα βασανιστηρίων,
βιασµού ή άλλων σοβαρών µορφών ψυχολογικής, σωµατικής ή
σεξουαλικής βίας.

4. Η παράγραφος 3 έχει εφαρµογή µόνο στα πρόσωπα για τα
οποία διαπιστώνεται ότι έχουν ειδικές ανάγκες µετά από εξατοµι-
κευµένη αξιολόγηση της περίπτωσής τους.

5. Το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό
µέληµα για τα κράτη µέλη κατά την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος κεφαλαίου που αφορούν ανηλίκους.

6. Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίζουν, εντός των ορίων της
σύµβασης της Γενεύης, τα ευεργετήµατα του παρόντος κεφαλαίου
τα οποία παρέχονται σε πρόσφυγα, το καθεστώς ως πρόσφυγα του
οποίου έχει χορηγηθεί βάσει δραστηριοτήτων στις οποίες επιδόθηκε
µε µοναδικό ή κύριο σκοπό τη δηµιουργία των απαραίτητων
συνθηκών για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας.

7. Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίζουν, εντός των ορίων των
διεθνών τους υποχρεώσεων, τα ευεργετήµατα του παρόντος κεφα-
λαίου, τα οποία παρέχονται σε πρόσωπο που δικαιούται επικουρική
προστασία, το καθεστώς επικουρικής προστασίας του οποίου έχει
χορηγηθεί βάσει δραστηριοτήτων στις οποίες επιδόθηκε µε µονα-
δικό ή κύριο σκοπό τη δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών για
να αναγνωρισθεί ως πρόσωπο που δικαιούται επικουρικής προστα-
σίας.

Άρθρο 21

Προστασία από την επαναπροώθηση

1. Τα κράτη µέλη σέβονται την αρχή της µη επαναπροώθησης
σύµφωνα µε τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

2. Οσάκις δεν απαγορεύεται από τις διεθνείς υποχρεώσεις της
παραγράφου 1, ένα κράτος µέλος δύναται να αναπροωθήσει πρό-
σφυγα, ανεξαρτήτως του αν αναγνωρίζεται επισήµως ως τέτοιος,
όταν:

α) υφίστανται εύλογοι λόγοι για να θεωρείται ότι το εν λόγω πρό-
σωπο αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους µέλους
στο οποίο ευρίσκεται· ή

β) δεδοµένου ότι έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη
ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήµατος, συνιστά κίνδυνο για την κοι-
νωνία του κράτους µέλους αυτού.

3. Τα κράτη µέλη δύνανται να ανακαλούν, να τερµατίζουν ή να
αρνούνται να ανανεώσουν ή να χορηγήσουν την άδεια παραµονής
πρόσφυγα επί του οποίου έχει εφαρµογή η παράγραφος 2.

Άρθρο 22

Ενηµέρωση

Τα κράτη µέλη παρέχουν στα άτοµα που έχουν αναγνωρισθεί ως
χρήζοντα διεθνούς προστασίας, το συντοµότερο δυνατόν µετά τη
χορήγηση του αντίστοιχου καθεστώτος, πρόσβαση σε πληροφορίες,
σε γλώσσα που πιθανολογείται ότι κατανοούν, σχετικά µε τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις από το εν λόγω καθεστώς.

Άρθρο 23

∆ιατήρηση της οικογενειακής ενότητας

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη διατήρηση της οικογε-
νειακής ενότητας.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέλη της οικογένειας του
δικαιούχου του καθεστώτος πρόσφυγα ή του καθεστώτος της επι-
κουρικής προστασίας, που δεν πληρούν ατοµικώς τις προϋποθέσεις
για την αναγνώριση των καθεστώτων αυτών, να δικαιούνται να αιτη-
θούν τα ευεργετήµατα των άρθρων 24 έως 34, σύµφωνα µε τις
εθνικές διαδικασίες και καθόσον αυτό συµβιβάζεται µε το προσω-
πικό νοµικό καθεστώς του µέλους της οικογένειας.

Όσον αφορά τα µέλη της οικογένειας των δικαιούχων του καθεστώ-
τος επικουρικής προστασίας, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορί-
ζουν τους όρους που ισχύουν για τα ευεργετήµατα αυτά.

Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη µέλη µεριµνούν ούτως ώστε τα
τυχόν παρεχόµενα ευεργετήµατα να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό
βιοτικό επίπεδο.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρµογή όταν το µέλος
της οικογένειας αποκλείεται ή θα αποκλειόταν από το καθεστώς
πρόσφυγα ή το καθεστώς της επικουρικής προστασίας
κατ' εφαρµογή των κεφαλαίων ΙΙΙ και V.

4. Ανεξαρτήτως των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη µέλη δύνα-
νται να αρνούνται, να περιορίζουν ή να ανακαλούν τα προαναφερό-
µενα ευεργετήµατα για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας
τάξης.

30.9.2004L 304/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



5. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι το παρόν άρθρο
έχει εφαρµογή και σε άλλους στενούς συγγενείς οι οποίοι συγκα-
τοικούσαν µε την οικογένεια ως τµήµα της κατά τον χρόνο
αναχώρησης από τη χώρα καταγωγής, ήταν δε τότε εξαρτηµένοι, εν
όλω ή κατά κύριο λόγο, από τον δικαιούχο καθεστώτος πρόσφυγα
ή επικουρικής προστασίας.

Άρθρο 24

Άδειες παραµονής

1. Το συντοµότερο µετά τη χορήγηση του σχετικού καθεστώτος,
µε την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφος 3 και εάν δεν
υφίστανται επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης
περί του αντιθέτου, τα κράτη µέλη χορηγούν στους δικαιούχους
του καθεστώτος πρόσφυγα άδεια παραµονής, η οποία πρέπει να
ισχύει για µία τριετία τουλάχιστον και να είναι ανανεώσιµη.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 παράγραφος 1, η άδεια παρα-
µονής που χορηγείται στα µέλη της οικογένειας των δικαιούχων
του καθεστώτος πρόσφυγα µπορεί να ισχύει για διάστηµα µικρό-
τερο των τριών ετών και να είναι ανανεώσιµη.

2. Το συντοµότερο µετά την αναγνώριση του σχετικού καθεστώ-
τος τα κράτη µέλη χορηγούν στους δικαιούχους του καθεστώτος
επικουρικής προστασίας άδεια παραµονής η οποία πρέπει να ισχύει
για ένα έτος τουλάχιστον και να είναι ανανεώσιµη εκτός αν επιβάλ-
λουν άλλως επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης.

Άρθρο 25

Ταξιδιωτικό έγγραφο

1. Τα κράτη µέλη χορηγούν στους δικαιούχους καθεστώτος
πρόσφυγα ταξιδιωτικά έγγραφα σύµφωνα µε το υπόδειγµα που
περιέχεται στο παράρτηµα της σύµβασης της Γενεύης, ούτως ώστε
να µπορούν να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό, εκτός αν το αντίθετο
υπαγορεύεται από επιτακτικούς λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµό-
σιας τάξης.

2. Τα κράτη µέλη χορηγούν στους δικαιούχους καθεστώτος επι-
κουρικής προστασίας οι οποίοι αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό
διαβατήριο, έγγραφα που τους επιτρέπουν να ταξιδεύουν τουλάχι-
στον όταν προκύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι που απαιτούν
την παρουσία τους σε άλλο κράτος, εκτός αν υπαγορεύεται το αντί-
θετο από επιτακτικούς λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας
τάξης.

Άρθρο 26

Πρόσβαση στην απασχόληση

1. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους δικαιούχους του καθεστώ-
τος πρόσφυγα να ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελµατική
δραστηριότητα σύµφωνα µε τους κανόνες που εφαρµόζονται γενικά
στο επάγγελµα και στη δηµόσια διοίκηση, αµέσως µετά τη
χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να παρέχονται στους δικαιού-
χους του καθεστώτος πρόσφυγα δυνατότητες να συµµετέχουν σε
ορισµένες δραστηριότητες, όπως εκπαιδευτικά προγράµµατα για
ενήλικες τα οποία σχετίζονται µε την απασχόληση, επαγγελµατική

κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας, υπό όρους
ισοδύναµους µε τους ισχύοντες για τους ηµεδαπούς.

3. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους δικαιούχους καθεστώτος
επικουρικής προστασίας να ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγε-
λµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε τους κανόνες και τους όρους
που εφαρµόζονται γενικά στο επάγγελµα και στη δηµόσια διοίκηση,
αµέσως µετά την αναγνώριση του καθεστώτος επικουρικής προστα-
σίας. Η κατάσταση της αγοράς εργασίας στα κράτη µέλη µπορεί να
λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ άλλων και για τον ενδεχόµενο προσδιο-
ρισµό προτεραιοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην απα-
σχόληση για περιορισµένο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο
δικαιούχος του καθεστώτος επικουρικής προστασίας να έχει πρό-
σβαση σε θέση απασχόλησης για την οποία έχει λάβει προσφορά
σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες για τον προσδιορισµό προτε-
ραιοτήτων στην αγορά εργασίας.

4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δικαιούχοι καθεστώτος επι-
κουρικής προστασίας να έχουν πρόσβαση σε ορισµένες δραστη-
ριότητες, όπως εκπαιδευτικά προγράµµατα για ενήλικες τα οποία
σχετίζονται µε την απασχόληση, επαγγελµατική κατάρτιση και
πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας, υπό όρους που θα πρέπει
να αποφασισθούν από τα κράτη µέλη.

5. Εφαρµόζεται το ισχύον δίκαιο των κρατών µελών σχετικά µε
την αµοιβή, την πρόσβαση στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης
όσον αφορά τη µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα καθώς και
άλλους όρους εργασίας.

Άρθρο 27

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
σύστηµα σε κάθε ανήλικο στον οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς
πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας υπό όρους ίδιους µε τους
ισχύοντες για τους ηµεδαπούς.

2. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους ενήλικες στους οποίους έχει
χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας την πρό-
σβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα και σε προγράµµατα
περαιτέρω κατάρτισης ή επιµόρφωσης, υπό όρους ίδιους µε τους
ισχύοντες για τους νοµίµως διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ίση µεταχείριση µεταξύ των
δικαιούχων του καθεστώτος πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικου-
ρικής προστασίας και ηµεδαπών στο πλαίσιο των υφιστάµενων δια-
δικασιών αναγνώρισης αλλοδαπών πτυχίων, πιστοποιητικών και
λοιπών αποδεικτικών επίσηµων τίτλων.

Άρθρο 28

Κοινωνική αρωγή

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δικαιούχοι καθεστώτος
πρόσφυγα και καθεστώτος επικουρικής προστασίας να λαµβάνουν
στο κράτος µέλος στο οποίο έχουν χορηγηθεί τα καθεστώτα αυτά
την αναγκαία συνδροµή, από άποψη κοινωνικής αρωγής, όπως οι
υπήκοοι του εν λόγω κράτους µέλους.
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2. Κατ' εξαίρεση από τον γενικό κανόνα της παραγράφου 1, τα
κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν την κοινωνική αρωγή που
χορηγείται στους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προστα-
σίας στα βασικά ευεργετήµατα, τα οποία θα χορηγούνται στα ίδια
επίπεδα και υπό τους ίδιους όρους επιλεξιµότητας που ισχύουν για
τους υπηκόους τους.

Άρθρο 29

Ιατρική περίθαλψη

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δικαιούχοι καθεστώτος
πρόσφυγα και καθεστώτος επικουρικής προστασίας να έχουν πρό-
σβαση σε ιατρική περίθαλψη υπό όρους ίδιους µε τους ισχύοντες
για τους υπηκόους του κράτους µέλους που έχει χορηγήσει το
καθεστώς αυτό.

2. Κατ' εξαίρεση από τον γενικό κανόνα της παραγράφου 1, τα
κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν την ιατρική περίθαλψη που
χορηγείται στους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προστα-
σίας στα βασικά ευεργετήµατα, τα οποία θα χορηγούνται στα ίδια
επίπεδα και υπό τους ίδιους όρους επιλεξιµότητας που ισχύουν για
τους υπηκόους τους.

3. Τα κράτη µέλη παρέχουν, υπό ίδιους όρους επιλεξιµότητας
µε τους ισχύοντες για τους υπηκόους του κράτους µέλους που έχει
χορηγήσει το καθεστώς, επαρκή ιατρική περίθαλψη στους δικαιού-
χους καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας οι οποίοι
έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, π.χ. τις εγκύους, τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό ή
άλλες σοβαρές µορφές ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής
βίας ή τους ανηλίκους που υπήρξαν θύµατα οποιασδήποτε µορφής
κακοµεταχείρισης, αµέλειας, εκµετάλλευσης, βασανιστηρίων,
βάναυσης, απάνθρωπης και εξευτελιστικής µεταχείρισης ή που
έχουν υποφέρει από ένοπλες συγκρούσεις.

Άρθρο 30

Ασυνόδευτοι ανήλικοι

1. Το συντοµότερο δυνατόν από τη χορήγηση του καθεστώτος
πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, τα κράτη
µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν
την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων µε το διορισµό κηδε-
µόνα ή, όπου χρειάζεται, µε την ανάθεση της σχετικής ευθύνης σε
οργάνωση επιφορτισµένη µε τη µέριµνα και την ευηµερία ανηλίκων
ή µε οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγµένη µορφή εκπροσώπησης, συµπε-
ριλαµβανοµένης της βασιζόµενης στη νοµοθεσία ή σε απόφαση
∆ικαστηρίου.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι ανάγκες του ανηλίκου να
καλύπτονται δεόντως κατά την εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας από τον διορισµένο κηδεµόνα ή εκπρόσωπο. Οι
αρµόδιες αρχές αξιολογούν τακτικά την κατάσταση.

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να
τοποθετούνται είτε:

α) µαζί µε ενήλικους συγγενείς· ή

β) σε οικογένεια που θα έχει την επιµέλεια του ανηλίκου· ή

γ) σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων· ή

δ) σε άλλου είδους καταλύµατα κατάλληλα για ανηλίκους.

Εν προκειµένω, οι απόψεις του τέκνου λαµβάνονται υπόψη,
ανάλογα µε την ηλικία του και το βαθµό ωριµότητάς του.

4. Τα αδέλφια παραµένουν ενωµένα, στο µέτρο του δυνατού,
λαµβανοµένου υπόψη του µείζονος συµφέροντος του ενδιαφεροµέ-
νου ανηλίκου και, ειδικότερα, της ηλικίας και του βαθµού ωρι-
µότητάς του/της. Οι µεταβολές κατοικίας των ασυνόδευτων ανηλί-
κων περιορίζονται στο ελάχιστο.

5. Τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο της προστασίας του µείζονος
συµφέροντος του ασυνόδευτου ανηλίκου, καταβάλλουν προσπάθεια
για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισµό των µελών της οικογένειάς του
ανηλίκου. Σε περιπτώσεις ενδεχόµενης απειλής κατά της ζωής ή της
ακεραιότητας του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως εάν
έχουν παραµείνει στη χώρα καταγωγής, θα πρέπει να ληφθεί
µέριµνα ούτως ώστε η συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή πληρο-
φοριών σχετικών µε τα πρόσωπα αυτά να γίνεται σε εµπιστευτική
βάση.

6. Τα άτοµα που ασχολούνται µε ασυνόδευτους ανηλίκους
έχουν ήδη ή λαµβάνουν κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά τις
ανάγκες τους.

Άρθρο 31

Πρόσβαση σε κατάλυµα

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δικαιούχοι καθεστώτος πρό-
σφυγα ή επικουρικής προστασίας να έχουν πρόσβαση σε κατάλυµα
υπό όρους ισοδύναµους µε τους ισχύοντες για τους υπηκόους
άλλων τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στο έδαφός τους.

Άρθρο 32

Ελεύθερη κυκλοφορία εντός του κράτους µέλους

Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του
εδάφους τους των δικαιούχων καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής
προστασίας, υπό όρους και περιορισµούς ίδιους µε τους ισχύοντες
για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στο
έδαφος τους.

Άρθρο 33

Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης

1. Προκειµένου να διευκολυνθεί η ένταξη των προσφύγων στην
κοινωνία, τα κράτη µέλη προβλέπουν προγράµµατα ένταξης τα
οποία θεωρούν κατάλληλα ή δηµιουργούν προϋποθέσεις που εξα-
σφαλίζουν την πρόσβαση σε παρόµοια προγράµµατα.

2. Όπου αυτό θεωρείται κατάλληλο από τα κράτη µέλη, παρέχε-
ται πρόσβαση σε προγράµµατα ένταξης στους δικαιούχους επικου-
ρικής προστασίας.

Άρθρο 34

Επαναπατρισµός

Τα κράτη µέλη δύνανται να παρέχουν συνδροµή στους δικαιούχους
καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας οι οποίοι επιθυ-
µούν να επαναπατρισθούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 35

Συνεργασία

Τα κράτη µέλη ορίζουν εθνικά σηµεία επαφής και γνωστοποιούν τη
διεύθυνσή τους στην Επιτροπή, η οποία µε τη σειρά της την γνω-
στοποιεί στα υπόλοιπα κράτη µέλη.

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν, σε συνεννόηση µε την Επιτροπή, κάθε
πρόσφορο µέτρο για την ανάπτυξη απευθείας συνεργασίας και την
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών.

Άρθρο 36

Προσωπικό

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρχές και οι λοιποί οργανισµοί
που εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία να έχουν ήδη λάβει την απα-
ραίτητη κατάρτιση και δεσµεύονται από την αρχή της εµπιστευτι-
κότητας όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, όσον αφορά κάθε πληρο-
φορία την οποία λαµβάνουν στο πλαίσιο της εργασίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Εκθέσεις

1. Έως τις 10 Απριλίου 2008 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και προτείνει τυχόν τροποποιήσεις
που είναι αναγκαίες. Οι εν λόγω προτάσεις τροποποιήσεων αφο-
ρούν κατά προτεραιότητα τα άρθρα 15, 26 και 33. Τα κράτη µέλη
διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία που είναι χρήσιµα για
την κατάρτιση της εν λόγω έκθεσης έως τις 10 Οκτωβρίου 2007.

2. Μετά την υποβολή της έκθεσης η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, τουλάχιστον ανά πε-
νταετία, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 38

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία έως τις 10 Οκτωβρίου 2006. Ενηµερώνουν
αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ-
χουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια
παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της
παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπε-
ται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 40

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. McDOWELL
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