
Ο∆ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Ιανουαρίου 2003
σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 63 παράγραφος 1 σηµείο 1 στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (4),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η κοινή πολιτική ασύλου, η οποία περιλαµβάνει ένα κοινό
ευρωπαϊκό σύστηµα για το άσυλο, αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προοδευ-
τική 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 ειδική σύνοδο που
πραγµατοποίησε στο Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου
1999, συµφώνησε να εργασθεί για τη θέσπιση ενός κοινού
ευρωπαϊκού συστήµατος για το άσυλο, βασιζόµενου στην
πλήρη και συνολική εφαρµογή της σύµβασης της Γενεύης,
της 28ης Ιουλίου 1951, περί του καθεστώτος των προσφύ-
γων, όπως συµπληρώθηκε µε το πρωτόκολλο της Νέας
Υόρκης, της 31ης Ιανουαρίου 1967, τηρουµένης κατ' αυτόν
τον τρόπο της αρχής της µη επαναπροώθησης.

(3) Στα συµπεράσµατα του Τάµπερε προβλέπεται ότι το κοινό
ευρωπαϊκό σύστηµα για το άσυλο θα πρέπει να συµπεριλάβει
βραχυπρόθεσµα κοινές ελάχιστες απαιτήσεις για τις συνθή-
κες υποδοχής των αιτούντων άσυλο.

(4) Η θέσπιση ελάχιστων προτύπων για την υποδοχή των
αιτούντων άσυλο αποτελεί ένα περαιτέρω βήµα προς τη δια-
µόρφωση µιας ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου.

(5) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
συνάδει µε τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στο Χάρτη
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ιδίως, η παρούσα οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση του
πλήρους σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην
προώθηση της εφαρµογής των άρθρων 1 και 18 του εν
λόγω Χάρτη.

(6) Όσον αφορά τη µεταχείριση των προσώπων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη
δεσµεύονται από υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις
διεθνούς δικαίου των οποίων είναι µέρη και οι οποίες απα-
γορεύουν τις διακρίσεις.

(7) Είναι σκόπιµο να θεσπισθούν ελάχιστα πρότυπα για την υπο-
δοχή των αιτούντων άσυλο, τα οποία, υπό κανονικές συνθή-
κες, θα επαρκούν για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου
και συγκρίσιµων συνθηκών διαβίωσης σε όλα τα κράτη µέλη.

(8) Η εναρµόνιση των συνθηκών υποδοχής των αιτούντων
άσυλο θα πρέπει να συµβάλλει στον περιορισµό των δευτε-
ρογενών µετακινήσεων των αιτούντων άσυλο, οι οποίες επη-
ρεάζονται από την ανοµοιογένεια των συνθηκών υποδοχής
τους.

(9) Η υποδοχή των οµάδων που έχουν ειδικές ανάγκες θα πρέπει
να σχεδιάζεται ειδικά µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών
αυτών.

(10) Η υποδοχή των αιτούντων που τελούν υπό κράτηση θα
πρέπει να έχει σχεδιασθεί ειδικά µε σκοπό την κάλυψη των
αναγκών που οφείλονται στην κατάσταση αυτή.

(11) Προκειµένου να διασφαλίζεται η τήρηση των ελάχιστων δια-
δικαστικών εγγυήσεων που συνίστανται στην παροχή της
δυνατότητας επικοινωνίας µε οργανώσεις ή οµάδες προ-
σώπων που παρέχουν νοµική συνδροµή, θα πρέπει να παρέ-
χεται πληροφόρηση στις εν λόγω οργανώσεις και οµάδες
προσώπων.

(12) Θα πρέπει να περισταλεί η δυνατότητα κατάχρησης του συ-
στήµατος υποδοχής µε τον καθορισµό των περιστάσεων που
δικαιολογούν τον περιορισµό ή την ανάκληση των συνθηκών
υποδοχής των αιτούντων άσυλο.

(13) Θα πρέπει να διασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα των
εθνικών συστηµάτων υποδοχής και της συνεργασίας µεταξύ
των κρατών µελών σε θέµατα υποδοχής των αιτούντων
άσυλο.

(14) Θα πρέπει να ενθαρρύνεται ο κατάλληλος συντονισµός
µεταξύ των αρµόδιων αρχών όσον αφορά την υποδοχή των
αιτούντων άσυλο και οι αρµονικές σχέσεις µεταξύ των
τοπικών κοινωνιών και των κέντρων φιλοξενίας.

(15) Εξ ορισµού, τα ελάχιστα πρότυπα επιτρέπουν στα κράτη
µέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ ευνοϊκότερες
διατάξεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους ανιθα-
γενείς που ζητούν διεθνή προστασία από ένα κράτος µέλος.

(16) Βάσει της ίδιας λογικής, τα κράτη µέλη καλούνται επίσης να
εφαρµόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας κατά τις
διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων που αφορούν άλλες
µορφές προστασίας, εκτός από εκείνες που απορρέουν από
τη σύµβαση της Γενεύης για τους υπηκόους τρίτων χωρών
και τους ανιθαγενείς.

(17) Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αξιολογεί-
ται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
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(1) ΕΕ C 213 Ε της 31.7.2001, σ. 286.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 25 Απριλίου 2002 (δεν έχει δηµοσιευθεί
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(18) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι η
θέσπιση ελάχιστων προτύπων για την υποδοχή των αιτού-
ντων άσυλο στα κράτη µέλη, δεν είναι δυνατόν να επιτευ-
χθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται, συνεπώς,
λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων της προβλε-
πόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας, όπως εκτίθεται στο άρθρο 5
της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας,
όπως εκτίθεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων
αυτών.

(19) 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 18 Αυγούστου
2001 επιστολή του, την επιθυµία του να συµµετάσχει στη
θέσπιση και την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

(20) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η
Ιρλανδία δεν συµµετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας.
Κατά συνέπεια, και µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν
λόγω πρωτοκόλλου, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν
ισχύουν για την Ιρλανδία.

(21) 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

ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ελάχιστων προτύπων
για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «Σύµβαση της Γενεύης»: η σύµβαση, της 28ης Ιουλίου 1951,
περί του καθεστώτος των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε
από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου
1967.

β) «Αίτηση ασύλου»: η αίτηση την οποία υποβάλλει υπήκοος
τρίτης χώρας ή ανιθαγενής και η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως
αίτηση για διεθνή προστασία από κράτος µέλος, σύµφωνα µε
τη σύµβαση της Γενεύης. Κάθε αίτηση διεθνούς προστασίας
τεκµαίρεται ότι είναι αίτηση ασύλου, εκτός αν ο υπήκοος
τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ζητά ρητώς να του παρασχεθεί
κάποια άλλη µορφή προστασίας η οποία είναι δυνατόν να
ζητηθεί αυτοτελώς.

γ) «Αιτών» ή «αιτών άσυλο»: ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθα-
γενής ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση ασύλου, επί της οποίας
δεν έχει ληφθεί ακόµη οριστική απόφαση.

δ) «Μέλη της οικογένειας»: υπό την προϋπόθεση ότι η οικογένεια
υπήρχε ήδη στη χώρα καταγωγής, τα ακόλουθα µέλη της
οικογένειας του αιτούντος άσυλο που ευρίσκονται στο ίδιο
κράτος µέλος σε σχέση µε την αίτηση ασύλου:

i) ο/η σύζυγος ή ο εκτός γάµου συµβιών µε τον αιτούντα
άσυλο στα πλαίσια σταθερής σχέσης, υπό την προϋπόθεση
ότι η νοµοθεσία ή η πρακτική του οικείου κράτους µέλους
αντιµετωπίζει τα άγαµα ζεύγη κατά τρόπο συγκρίσιµο προς
τα έγγαµα, δυνάµει της περί αλλοδαπών νοµοθεσίας του,

ii) τα ανήλικα τέκνα του ζεύγους που µνηµονεύεται στο
σηµείο i) ή τα τέκνα του αιτούντος άσυλο, υπό την προϋπό-
θεση ότι είναι ανύπανδρα και οικονοµικώς εξαρτηµένα,
χωρίς να έχει σηµασία αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάµου
ή αν είναι υιοθετηµένα, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο.

ε) «Πρόσφυγας»: κάθε πρόσωπο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις
του άρθρου 1 τµήµα Α της σύµβασης της Γενεύης.

στ) «Καθεστώς πρόσφυγα»: το καθεστώς που χορηγεί ένα κράτος
µέλος σε ένα πρόσωπο που είναι πρόσφυγας και γίνεται δεκτό
υπό την ιδιότητα αυτή στο έδαφος του οικείου κράτους
µέλους.

ζ) «∆ιαδικασίες» και «προσφυγές»: οι διαδικασίες και προσφυγές
που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών µελών.

η) «Ασυνόδευτοι ανήλικοι»: τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των
δεκαοκτώ ετών που φτάνουν στο έδαφος των κρατών µελών
χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικο υπεύθυνο για αυτά
σύµφωνα µε το νόµο ή το έθιµο και εφόσον κανένας ενήλικος
δεν ασκεί στην πράξη την επιµέλειά τους. Ο ορισµός καλύπτει
και τους ανηλίκους που παύουν να συνοδεύονται µετά την
είσοδό τους στο έδαφος των κρατών µελών.

θ) «Συνθήκες υποδοχής»: η πλήρης δέσµη µέτρων που τα κράτη
µέλη εφαρµόζουν προς όφελος των αιτούντων άσυλο σύµφωνα
µε την παρούσα οδηγία.

ι) «Υλικές συνθήκες υποδοχής»: οι συνθήκες υποδοχής που περι-
λαµβάνουν την παροχή στέγης, τροφής και ρουχισµού, σε είδος
ή υπό µορφή οικονοµικού βοηθήµατος ή δελτίων, καθώς και
ένα βοήθηµα για τα καθηµερινά έξοδα.

ια) «Κράτηση»: ο περιορισµός σε ειδικό χώρο που επιβάλλει ένα
κράτος µέλος σε αιτούντα άσυλο, µε αποτέλεσµα τη στέρηση
της ελευθερίας κυκλοφορίας του/της.

ιβ) «Κέντρο φιλοξενίας»: κάθε χώρος που χρησιµοποιείται για την
οµαδική φιλοξενία των αιτούντων άσυλο.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλους τους υπηκόους
τρίτων χωρών και τους ανιθαγενείς που υποβάλλουν αίτηση για
χορήγηση ασύλου στα σύνορα ή στο έδαφος κράτους µέλους, εφό-
σον τους επιτρέπεται να παραµείνουν στο έδαφος ως αιτούντες
άσυλο, καθώς και στα µέλη της οικογενείας τους, εφόσον καλύ-
πτονται από αυτήν την αίτηση ασύλου σύµφωνα µε το εθνικό
δίκαιο.
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2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση των
αιτήσεων χορήγησης διπλωµατικού ή εδαφικού ασύλου που
υποβάλλονται σε αντιπροσωπίες των κρατών µελών.

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση εφαρµογής
των διατάξεων της οδηγίας 2001/55/ΕΚ του Συµβουλίου, της
20ής Ιουλίου 2001, σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές
παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής εισροής
εκτοπισθέντων και µέτρα για τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ
κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση των
συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόµων (1).

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας στις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων παροχής
άλλων µορφών προστασίας εκτός από εκείνη που απορρέει από τη
σύµβαση της Γενεύης σε σχέση µε υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθα-
γενείς, που διαπιστώνεται ότι δεν είναι πρόσφυγες.

Άρθρο 4

Ευνοϊκότερες διατάξεις

Τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ
ευνοϊκότερες διατάξεις σχετικά µε τις συνθήκες υποδοχής των
αιτούντων άσυλο και άλλων στενών συγγενών του αιτούντος που
ευρίσκονται στο ίδιο κράτος µέλος όταν εξαρτώνται από αυτόν ή
για ανθρωπιστικούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις
αυτές συµβιβάζονται µε την παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Άρθρο 5

Ενηµέρωση

1. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τους αιτούντες άσυλο, µέσα σε
εύλογη προθεσµία η οποία δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ηµέρες από
την υποβολή της αίτησης ασύλου στην αρµόδια αρχή, τουλάχιστον
για τις τυχόν παροχές που προβλέπονται και για τις υποχρεώσεις
προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται σε σχέση µε τις συνθή-
κες υποδοχής.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αιτούντες άσυλο ενηµερώνονται
για τις οργανώσεις ή τις οµάδες προσώπων που παρέχουν ειδική
νοµική βοήθεια και για τις οργανώσεις οι οποίες δύνανται να
συνδράµουν ή να ενηµερώνουν τους αιτούντες άσυλο για τις υπάρ-
χουσες συνθήκες υποδοχής τους, συµπεριλαµβανοµένης της ιατρο-
φαρµακευτικής περίθαλψης.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η κατά την παράγραφο 1
ενηµέρωση παρέχεται γραπτώς και, εφόσον είναι δυνατόν, σε
γλώσσα που ευλόγως εικάζεται ότι κατανοούν οι αιτούντες άσυλο.
Κατά περίπτωση, η ενηµέρωση αυτή µπορεί να παρέχεται και προ-
φορικώς.

Άρθρο 6

Επίσηµα έγγραφα

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, εντός τριών ηµερών από
την υποβολή αίτησης ασύλου στην αρµόδια αρχή, χορηγείται στον
αιτούντα άσυλο έγγραφο το οποίο εκδίδεται στο όνοµά του/της και
το οποίο πιστοποιεί ότι πρόκειται για αιτούντα άσυλο ή ότι του/
της επιτρέπεται να παραµείνει στο έδαφος του κράτους µέλους επί
όσο διάστηµα εκκρεµεί ή εξετάζεται η αίτησή του/της.

Αν το πρόσωπο αυτό δεν µπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στο
σύνολο ή σε τµήµα του εδάφους του κράτους µέλους, το έγγραφο
πιστοποιεί επίσης το γεγονός αυτό.

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποκλείουν την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου όταν ο αιτών άσυλο κρατείται και εφόσον διαρκεί
η εξέταση αίτησης ασύλου που έχει υποβληθεί στα σύνορα ή στο
πλαίσιο διαδικασίας µε την οποία κρίνεται το δικαίωµα του αιτού-
ντος άσυλο να εισέλθει νοµίµως στο έδαφος κράτους µέλους. Σε
ειδικές περιπτώσεις, τα κράτη µέλη δύνανται, καθόσο χρόνο διαρκεί
η εξέταση της αίτησης ασύλου, να παρέχουν στους αιτούντες
άσυλο άλλα αποδεικτικά ισοδύναµα προς το έγγραφο που αναφέρε-
ται στην παράγραφο 1.

3. Το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν χρειάζε-
ται να πιστοποιεί την ταυτότητα του αιτούντος άσυλο.

4. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα για να παρέχουν
στους αιτούντες άσυλο το έγγραφο που αναφέρεται στην παρά-
γραφο 1, το οποίο πρέπει να ισχύει καθόσο χρόνο οι αιτούντες
άσυλο επιτρέπεται να παραµείνουν στο έδαφος ή στα σύνορα του
συγκεκριµένου κράτους µέλους.

5. Τα κράτη µέλη χορηγούν στους αιτούντες άσυλο ταξιδιωτικό
έγγραφο οσάκις ανακύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι οι
οποίοι υπαγορεύουν την παρουσία τους σε άλλο κράτος.

Άρθρο 7

∆ιαµονή και ελευθερία κυκλοφορίας

1. Οι αιτούντες άσυλο µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο
έδαφος του κράτους µέλους υποδοχής ή στην περιοχή την οποία
τους ορίζει αυτό το κράτος µέλος. Η οριζόµενη περιοχή δεν θίγει
την αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και αφήνει αρκετά
περιθώρια για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε όλα τα πλεονε-
κτήµατα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν σχετικά µε τη δια-
µονή του αιτούντος άσυλο, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος,
δηµόσιας τάξης ή, όταν είναι αναγκαίο, για την ταχεία επεξεργασία
και την αποτελεσµατική παρακολούθηση της αίτησής του/της.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, παρα-
δείγµατος χάριν εάν το επιτάσσει η νοµοθεσία ή η δηµόσια τάξη, να
περιορίζουν τον αιτούντα άσυλο σε συγκεκριµένο τόπο, σύµφωνα
µε το εθνικό τους δίκαιο.
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4. Τα κράτη µέλη µπορούν να συνδέουν την παροχή των υλικών
συνθηκών υποδοχής µε την πραγµατική διαµονή των αιτούντων
άσυλο σε συγκεκριµένο τόπο, τον οποίο καθορίζουν τα κράτη
µέλη. Η σχετική απόφαση, η οποία µπορεί να είναι γενικού
χαρακτήρα, πρέπει να λαµβάνεται σε ατοµική βάση και θεσπίζεται
από την εθνική νοµοθεσία.

5. Τα κράτη µέλη προβλέπουν τη δυνατότητα να παρέχεται
στους αιτούντες άσυλο προσωρινή άδεια αποµάκρυνσης από τον
τόπο διαµονής που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 4 ή/και
την οριζόµενη περιοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι
αποφάσεις λαµβάνονται σε ατοµική, αµερόληπτη και αντικειµενική
βάση και πρέπει να αιτιολογούνται όταν είναι απορριπτικές.

Ο αιτών άσυλο δεν χρειάζεται να ζητεί άδεια προκειµένου να
παρουσιασθεί στις αρχές ή να εµφανισθεί ενώπιον δικαστηρίου, εφό-
σον η παρουσία του είναι αναγκαία.

6. Τα κράτη µέλη ζητούν από τους αιτούντες άσυλο να γνωστο-
ποιούν στις αρµόδιες αρχές τη διεύθυνσή τους και να τους κοινο-
ποιούν οποιαδήποτε µεταβολή της διεύθυνσης αυτής, το συντοµό-
τερο δυνατόν.

Άρθρο 8

Οικογένειες

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν, στο µέτρο του δυνατού, τα κατάλληλα
µέτρα για τη διατήρηση της ενότητας οικογενείας που ευρίσκεται
στο έδαφός τους, εάν παρέχεται στους αιτούντες άσυλο στέγαση
από το συγκεκριµένο κράτος µέλος. Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται
µε τη συµφωνία του αιτούντος άσυλο.

Άρθρο 9

Ιατρικές εξετάσεις

Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν την υποβολή των αιτούντων
άσυλο σε ιατρικές εξετάσεις για λόγους δηµόσιας υγείας.

Άρθρο 10

Μαθητεία και εκπαίδευση των ανηλίκων

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν στα ανήλικα τέκνα των αιτούντων
άσυλο και στους ανηλίκους αιτούντες άσυλο πρόσβαση στο εκπαι-
δευτικό σύστηµα, υπό προϋποθέσεις ανάλογες µε αυτές που
ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους µέλους υποδοχής, ενόσω
δεν είναι εκτελεστό µέτρο αποµάκρυνσης κατ' αυτών των ιδίων ή
των γονέων τους. Η εκπαίδευση µπορεί να παρέχεται στα κέντρα
φιλοξενίας.

Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι η πρόσβαση
αυτή πρέπει να περιορίζεται στο σύστηµα δηµόσιας εκπαίδευσης.

Ανήλικος είναι όποιος δεν έχει ακόµη την κατά νόµο ηλικία ενηλι-
κίωσης στο κράτος µέλος στο οποίο έχει υποβληθεί ή εξετάζεται η
αίτηση ασύλου. Τα κράτη µέλη δεν ανακαλούν το δικαίωµα παρα-
κολούθησης δευτεροβάθµιων σπουδών αποκλειστικά και µόνο λόγω
ενηλικιώσεως του ανηλίκου.

2. Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα δεν πρέπει να καθυ-
στερεί πέραν των τριών µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης ασύλου του ανηλίκου ή των γονέων του. Το διάστηµα

αυτό µπορεί να φθάνει το έτος όταν παρέχεται ειδική εκπαίδευση
προκειµένου να διευκολύνεται η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
σύστηµα.

3. Όταν η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως εκτίθεται
στην παράγραφο 1, είναι αδύνατη λόγω της ειδικής κατάστασης
του ανηλίκου, το κράτος µέλος δύναται να προσφέρει άλλες εκπαι-
δευτικές ρυθµίσεις.

Άρθρο 11

Απασχόληση

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν χρονική περίοδο, η οποία αρχίζει
από την ηµεροµηνία που κατατίθεται η αίτηση ασύλου, κατά τη
διάρκεια της οποίας ο αιτών άσυλο δεν έχει πρόσβαση στην αγορά
εργασίας.

2. Εάν ένα χρόνο µετά την υποβολή αίτησης ασύλου δεν έχει
ληφθεί πρωτοβάθµια απόφαση και η καθυστέρηση αυτή δεν µπορεί
να αποδοθεί στον αιτούντα, τα κράτη µέλη αποφασίζουν υπό ποιες
προϋποθέσεις επιτρέπεται η πρόσβαση του αιτούντος άσυλο στην
αγορά εργασίας.

3. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν ανακαλείται κατά τη
διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής, εφόσον η προσφυγή κατά
απορριπτικής αποφάσεως µε τακτική διαδικασία έχει ανασταλτικό
αποτέλεσµα, έως ότου κοινοποιηθεί απορριπτική απόφαση επί της
προσφυγής.

4. Για λόγους σχετικούς µε την πολιτική για την αγορά εργα-
σίας, τα κράτη µέλη µπορούν να δίνουν προτεραιότητα στους
πολίτες της ΕΕ και στους υπηκόους των κρατών που είναι µέρη της
συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο καθώς και στους
νοµίµως διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.

Άρθρο 12

Επαγγελµατική κατάρτιση

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στους αιτούντες άσυλο πρό-
σβαση στην επαγγελµατική κατάρτιση, ασχέτως του αν έχουν πρό-
σβαση στην αγορά εργασίας.

Η πρόσβαση σε επαγγελµατική κατάρτιση που συνδέεται µε
σύµβαση απασχόλησης εξαρτάται από το κατά πόσον ο αιτών
άσυλο έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο
11.

Άρθρο 13

Γενικοί κανόνες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής και την
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την παροχή υλικών συνθηκών
υποδοχής στους αιτούντες άσυλο όταν υποβάλλουν αίτηση
ασύλου.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα ώστε οι υλικές συνθήκες
υποδοχής να εξασφαλίζουν στους αιτούντες άσυλο βιοτικό επίπεδο
κατάλληλο από απόψεως υγείας και ικανό να διασφαλίζει τη
συντήρησή τους.
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Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να επιτυγχάνεται αυτό το βιοτικό
επίπεδο στην ειδική περίπτωση των προσώπων µε ειδικές ανάγκες,
σύµφωνα µε το άρθρο 17, καθώς και στην περίπτωση των προ-
σώπων που τελούν υπό κράτηση.

3. Τα κράτη µέλη δύνανται να εξαρτούν την παροχή του συνό-
λου ή µέρους των υλικών συνθηκών υποδοχής και της ιατροφαρµα-
κευτικής περίθαλψης από την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες άσυλο
δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους που να τους εξασφαλίζουν κατάλ-
ληλο βιοτικό επίπεδο από απόψεως υγείας και να καθιστούν δυνατή
τη συντήρησή τους.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από τους αιτούντες
άσυλο να καλύπτουν πλήρως ή εν µέρει το κόστος των υλικών
συνθηκών υποδοχής και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που
προβλέπει η παρούσα οδηγία, σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου 3, όταν οι αιτούντες άσυλο διαθέτουν επαρκείς
πόρους, παραδείγµατος χάριν εάν έχουν εργασθεί επί εύλογο χρο-
νικό διάστηµα.

Εάν αποκαλυφθεί ότι ο αιτών άσυλο διέθετε επαρκείς πόρους για
την κάλυψη των υλικών συνθηκών υποδοχής και ιατροφαρµακευ-
τικής περίθαλψης καθόσον χρόνο καλύπτονταν αυτές οι βασικές
ανάγκες, τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν την επιστροφή από τον
αιτούντα άσυλο.

5. Οι υλικές συνθήκες υποδοχής µπορούν να παρέχονται σε
είδος ή υπό τη µορφή οικονοµικού βοηθήµατος ή δελτίων ή σε
συνδυασµό αυτών των διατάξεων.

Όταν τα κράτη µέλη παρέχουν υλικές συνθήκες υποδοχής υπό
µορφή βοηθήµατος ή δελτίων, το ποσό τους καθορίζεται σύµφωνα
µε τις αρχές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 14

Λεπτοµέρειες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής

1. Σε περίπτωση που η στέγαση παρέχεται σε είδος, θα πρέπει
να λαµβάνει µία από τις κατωτέρω µορφές ή να αποτελεί συνδυα-
σµό τους:

α) χώρο που χρησιµοποιείται προς το σκοπό της στέγασης των
αιτούντων άσυλο κατά τη διάρκεια της εξέτασης αίτησης
ασύλου που υποβάλλεται στα σύνορα·

β) κέντρα φιλοξενίας που εξασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό
επίπεδο·

γ) ιδιωτικές κατοικίες, διαµερίσµατα, ξενοδοχεία ή άλλοι χώροι
προσαρµοσµένοι για τη στέγαση αιτούντων.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να εξασφαλίζεται για τους
αιτούντες άσυλο, στους οποίους παρέχεται η στέγαση που αναφέρε-
ται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ):

α) προστασία της οικογενειακής τους ζωής·

β) δυνατότητα επικοινωνίας µε συγγενείς, νοµικούς συµβούλους
και εκπροσώπους της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και µε µη κυβερνητικές οργανώ-
σεις (ΜΚΟ) που αναγνωρίζουν τα κράτη µέλη.

Τα κράτη µέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην αποτροπή της
βίας στους χώρους και τα κέντρα που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 στοιχεία α) και β).

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν, κατά περίπτωση, ώστε τα ανήλικα
τέκνα των αιτούντων άσυλο ή οι ανήλικοι αιτούντες να διαµένουν
µε τους γονείς τους ή µε τον ενήλικο συγγενή που έχει την επιµέ-
λειά τους σύµφωνα µε το νόµο ή το εθιµικό δίκαιο.

4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η µεταφορά αιτούντων άσυλο
από ένα χώρο στέγασης σε άλλο να πραγµατοποιείται µόνον όταν
είναι αναγκαία. Τα κράτη µέλη παρέχουν στους αιτούντες άσυλο τη
δυνατότητα να ενηµερώνουν τους νοµικούς τους συµβούλους για
τη µεταφορά και για τη νέα τους διεύθυνση.

5. Το προσωπικό που εργάζεται στα κέντρα φιλοξενίας πρέπει
να διαθέτει κατάλληλη κατάρτιση και να δεσµεύεται από την αρχή
της εµπιστευτικότητας, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, για τις
πληροφορίες τις οποίες γνωρίζει εκ της εργασίας του.

6. Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν στους αιτούντες
άσυλο να συµµετέχουν στη διαχείριση των υλικών µέσων και των
άυλων παραµέτρων της ζωής στο κέντρο, µέσω µιας συµβουλευ-
τικής επιτροπής ή ενός αντιπροσωπευτικού συµβουλευτικού οργά-
νου των διαµενόντων.

7. Προκειµένου να παρέχεται συνδροµή στους αιτούντες άσυλο,
παρέχεται πρόσβαση στα κέντρα φιλοξενίας και στους λοιπoύς
χώρους στέγασης στους συνηγόρους ή νοµικούς συµβούλους των
αιτούντων άσυλο και στους εκπροσώπους της Ύπατης Αρµοστείας
των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ή τις εξουσιοδοτηµένες
από αυτή µη κυβερνητικές οργανώσεις, τις οποίες έχει αναγνωρίσει
το σχετικό κράτος µέλος. Περιορισµοί στην πρόσβαση αυτή µπο-
ρούν να επιβάλλονται µόνο για λόγους που σχετίζονται µε την
ασφάλεια των κέντρων και των χώρων και των αιτούντων άσυλο.

8. Τα κράτη µέλη µπορούν κατ' εξαίρεση να θεσπίζουν λεπτοµέ-
ρειες όσον αφορά τις υλικές συνθήκες υποδοχής διαφορετικές από
τις προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο, για εύλογη περίοδο η οποία
είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη, όταν:

— απαιτείται αρχική εκτίµηση των ειδικών αναγκών του αιτούντος
άσυλο,

— δεν είναι διαθέσιµες, σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, οι
υλικές συνθήκες υποδοχής οι οποίες προβλέπονται στο παρόν
άρθρο,

— έχουν εξαντληθεί προσωρινά οι συνήθως διαθέσιµες δυνατότη-
τες στέγασης,

— ο αιτών άσυλο τελεί υπό κράτηση ή υπό περιορισµό σε συνο-
ριακό φυλάκιο.

Αυτές οι διαφορετικές συνθήκες καλύπτουν σε κάθε περίπτωση τις
βασικές ανάγκες.

Άρθρο 15

Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να λαµβάνουν οι αιτούντες
άσυλο την απαραίτητη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, η οποία
περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τις πρώτες βοήθειες και την αναγκαία
θεραπεία ασθενείας.
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2. Τα κράτη µέλη παρέχουν την απαραίτητη ιατρική ή άλλη
συνδροµή στους αιτούντες άσυλο µε ειδικές ανάγκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Άρθρο 16

Περιορισµός ή ανάκληση των συνθηκών υποδοχής

1. Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίζουν ή να ανακαλούν τις
συνθήκες υποδοχής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο αιτών άσυλο:

— εγκαταλείπει τον τόπο διαµονής που έχει καθορίσει η αρµό-
δια αρχή χωρίς να την ενηµερώσει ή, εφόσον απαιτείται,
χωρίς άδεια, ή

— δεν συµµορφούται µε υποχρεώσεις δήλωσης στοιχείων ή δεν
ανταποκρίνεται σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών ή δεν
προσέρχεται, στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου, σε προ-
σωπική συνέντευξη εντός εύλογης προθεσµίας που ορίζεται
από το εθνικό δίκαιο, ή

— έχει υποβάλει ήδη αίτηση ασύλου στο ίδιο κράτος µέλος.

Όταν ο αιτών άσυλο εντοπισθεί ή προσέλθει αυτοβούλως στην
αρµόδια αρχή, λαµβάνεται δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση,
βασιζόµενη στους λόγους της εξαφάνισης, σχετικά µε την ανα-
νέωση της παροχής µερικών ή όλων των συνθηκών υποδοχής·

β) όταν ο αιτών άσυλο έχει αποκρύψει τους οικονοµικούς του
πόρους, και έχει, κατά συνέπεια, επωφεληθεί µε τρόπο αθέµιτο
από τις υλικές συνθήκες υποδοχής.

Εάν αποκαλυφθεί ότι ο αιτών άσυλο διέθετε επαρκείς πόρους
για την κάλυψη των υλικών συνθηκών υποδοχής και ιατροφαρ-
µακευτικής περίθαλψης καθόσο χρόνο καλύπτονταν αυτές οι
βασικές ανάγκες, τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν την επι-
στροφή από τον αιτούντα άσυλο.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αρνηθούν συνθήκες υποδοχής σε
περιπτώσεις όπου ο αιτών άσυλο δεν έχει αποδείξει ότι η αίτηση
ασύλου υπεβλήθη το συντοµότερο δυνατόν, εντός ευλόγων ορίων,
µετά την άφιξη στο εν λόγω κράτος µέλος.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν τις κυρώσεις που
ισχύουν για τη σοβαρή παράβαση των κανόνων των κέντρων φιλο-
ξενίας καθώς για την επίδειξη ιδιαίτερα βίαιης συµπεριφοράς.

4. Οι αποφάσεις για τον περιορισµό, την ανάκληση ή την
άρνηση των συνθηκών υποδοχής ή για κυρώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1, 2 και 3, λαµβάνονται σε ατοµική, αντικειµε-
νική και αµερόληπτη βάση και πρέπει να αιτιολογούνται. Οι αποφά-
σεις βασίζονται στην ειδική κατάσταση του συγκεκριµένου προ-
σώπου, ιδίως όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία καλύπτονται από

το άρθρο 17, λαµβανοµένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες την πρό-
σβαση σε επείγουσα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.

5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δεν ανακαλούνται ούτε
περιορίζονται οι υλικές συνθήκες υποδοχής πριν ληφθεί απορρι-
πτική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Άρθρο 17

Γενική αρχή

1. Κατά τη µεταφορά των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙ περί
υλικών συνθηκών υποδοχής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
στην εθνική νοµοθεσία, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τους την
ειδική κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, όπως οι ανήλικοι, οι
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωµένοι,
οι εγκυµονούσες, οι µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα παιδιά
και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό ή άλλες
σοβαρές µορφές ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει µόνο για τα πρόσωπα που διαπι-
στώνεται ότι έχουν ειδικές ανάγκες ύστερα από ατοµική εκτίµηση
της κατάστασής τους.

Άρθρο 18

Ανήλικοι

1. Το απώτερο συµφέρον του παιδιού αποτελεί το πρωταρχικό
µέληµα των κρατών µελών κατά την εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας σχετικά µε τους ανηλίκους.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες
αποκατάστασης σε ανηλίκους που είναι θύµατα κάθε µορφής
κατάχρησης, αµέλειας, εκµετάλλευσης, βασανιστηρίων ή σκληρής,
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει
από ένοπλες συγκρούσεις, και εξασφαλίζουν ότι τους παρέχεται
κατάλληλη ψυχολογική φροντίδα, καθώς και εξειδικευµένη θερα-
πεία, εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 19

Ασυνόδευτοι ανήλικοι

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν το ταχύτερο δυνατόν µέτρα ώστε
να εξασφαλίζεται η αναγκαία εκπροσώπηση των ασυνόδευτων
ανηλίκων από νόµιµο κηδεµόνα ή, οσάκις απαιτείται, η εκπρο-
σώπησή τους από οργανισµό υπεύθυνο για την επιµέλεια και την
ευηµερία ανηλίκων ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη εκπροσώπηση.
Πραγµατοποιείται τακτικά αξιολόγηση από τις αρµόδιες αρχές.
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2. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που υποβάλλουν αίτηση ασύλου,
από τη στιγµή που γίνονται δεκτοί στο έδαφος του κράτους µέλους
υποδοχής στο οποίο υποβλήθηκε ή εξετάζεται η αίτηση ασύλου
έως τη στιγµή που υποχρεούνται να το εγκαταλείψουν, φιλοξενού-
νται:

α) από ενήλικους συγγενείς·

β) από ανάδοχο οικογένεια·

γ) σε κέντρα φιλοξενίας µε ειδικές ρυθµίσεις για ανηλίκους·

δ) σε άλλους χώρους φιλοξενίας κατάλληλους για ανηλίκους.

Τα κράτη µέλη δύνανται να τοποθετούν ασυνόδευτους ανηλίκους
ηλικίας 16 ετών ή άνω σε κέντρα φιλοξενίας για ενηλίκους αιτού-
ντες άσυλο.

Στο µέτρο του δυνατού, τα αδέλφια παραµένουν µαζί, λαµβανοµέ-
νου υπόψη του απώτερου συµφέροντος του εκάστοτε ανηλίκου και,
ιδίως, της ηλικίας και του βαθµού ωριµότητάς του. Οι αλλαγές δια-
µονής ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο.

3. Τα κράτη µέλη, προστατεύοντας το απώτερο συµφέρον του
ασυνόδευτου ανηλίκου, προσπαθούν να εντοπίζουν, το συντοµό-
τερο δυνατόν, τα µέλη της οικογένειάς του/της. Σε περίπτωση που
υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του ανηλίκου
ή των στενών συγγενών του, ιδίως αν αυτοί διαµένουν στη χώρα
καταγωγής, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η συλλογή, επεξεργασία
και διαβίβαση των πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω πρόσωπα
γίνεται εµπιστευτικά, ώστε να µην διακυβεύεται η ασφάλειά τους.

4. Οι απασχολούµενοι µε ασυνόδευτους ανηλίκους πρέπει να
διαθέτουν ή να λαµβάνουν κατάλληλη κατάρτιση σχετικά µε τις
ανάγκες των ανηλίκων και να δεσµεύονται από την αρχή της εµπι-
στευτικότητας, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, για τις πληροφο-
ρίες τις οποίες γνωρίζουν εκ της εργασίας τους.

Άρθρο 20

Θύµατα βασανιστηρίων και βίας

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον απαιτείται, τα πρόσωπα
που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό ή άλλες σοβαρές πράξεις
βίας, λαµβάνουν την περίθαλψη την οποία απαιτούν οι προαναφε-
ρόµενες πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Άρθρο 21

Προσφυγές

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι απορριπτικές αποφάσεις
όσον αφορά την παροχή πλεονεκτηµάτων κατ' εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας ή οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή
του άρθρου 7, οι οποίες θίγουν ατοµικά τους αιτούντες άσυλο, να
µπορούν να προσβάλλονται µε τις διαδικασίες που προβλέπει το
εθνικό δίκαιο. Στον τελευταίο βαθµό τουλάχιστον χορηγείται η
δυνατότητα προσφυγής ή επανεξέτασης ενώπιον δικαστικής αρχής.

2. Οι διαδικασίες πρόσβασης σε νοµική αρωγή στις περιπτώσεις
αυτές καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Άρθρο 22

Συνεργασία

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τακτικά την Επιτροπή σχετικά µε τα
δεδοµένα που αναφέρονται στον αριθµό των προσώπων στα οποία
παρέχονται συνθήκες υποδοχής, ταξινοµηµένα κατά φύλο και
ηλικία. Επίσης παρέχουν πλήρη στοιχεία για τον τύπο, την ονοµασία
και τη µορφή των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 23

Σύστηµα προσανατολισµού, παρακολούθησης και ελέγχου

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, τηρουµένης δεόντως της συνταγµα-
τικής τους διάρθρωσης, την καθιέρωση κατάλληλου προσανατολι-
σµού, παρακολούθησης και ελέγχου του επιπέδου των συνθηκών
υποδοχής.

Άρθρο 24

Προσωπικό και πόροι

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι αρχές και οι λοιποί φορείς που εφαρµόζουν
την παρούσα οδηγία να έχουν λάβει την απαραίτητη βασική κατάρ-
τιση αναφορικά µε τις ανάγκες των αιτούντων άσυλο, τόσο των
ανδρών όσο και των γυναικών.

2. Τα κράτη µέλη παρέχουν τους αναγκαίους πόρους σε
συνάρτηση µε τις εθνικές διατάξεις που τίθενται σε ισχύ προκειµέ-
νου να εφαρµοσθεί η παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Εκθέσεις

Έως τις 6 Αυγούστου 2006 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρ-
µογή της παρούσας οδηγίας και προτείνει τις τυχόν τροποποιήσεις
που είναι αναγκαίες.

Τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες
που ενδείκνυνται για την κατάρτιση της έκθεσης, συµπεριλαµβα-
νοµένων των στατιστικών δεδοµένων που προβλέπονται στο άρθρο
22, έως τις 6 Φεβρουαρίου 2006.

Μετά την υποβολή της έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση
τουλάχιστον ανά πενταετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 26

Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία έως τις 6 Φεβρουαρίου 2005. Πληροφορούν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρο-
νται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις της
αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 28

Αποδέκτες

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

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2003.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
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