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Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τον τίτλο
παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή
συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 63 σηµείο 3,
την πρόταση της Επιτροπής(1),
Αφού ζήτησε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1) Η επεξεργασία κοινής πολιτικής µετανάστευσης, συµπεριλαµβανοµένου του
καθορισµού των όρων εισόδου και παραµονής αλλοδαπών καθώς και των µέτρων
καταπολέµησης της λαθροµετανάστευσης, αποτελεί συστατικό στοιχείο του στόχου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποβλέπει στη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης.
(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά την ειδική σύνοδό του στο Τάµπερε της 15ης και
16ης Οκτωβρίου 1999 , εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να καταπολεµήσει στην πηγή
της τη λαθροµετανάστευση, στρεφόµενο κυρίως κατά εκείνων που επιδίδονται στην εµπορία
ανθρώπων και στην οικονοµική εκµετάλλευση µεταναστών. Συνιστά στα κράτη µέλη να
επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στη διερεύνηση και την εξάρθρωση των εγκληµατικών
κυκλωµάτων, κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα το σεβασµό των δικαιωµάτων των θυµάτων.
(3) Ένδειξη της αυξανόµενης ανησυχίας για το συγκεκριµένο φαινόµενο σε διεθνές
επίπεδο υπήρξε η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών σύµβασης κατά
του οργανωµένου διεθνούς εγκλήµατος, η οποία συµπληρώθηκε από ένα πρωτόκολλο για
την πρόληψη, καταστολή και τιµωρία της εµπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών και
παιδιών και ένα πρωτόκολλο κατά της παράνοµης µεταφοράς µεταναστών δια ξηράς, αέρος
και θαλάσσης. Η Κοινότητα και τα δεκαπέντε κράτη µέλη της υπέγραψαν τις πράξεις αυτές
το ∆εκέµβριο 2000.
(4) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη της προστασίας που
παρέχεται στους πρόσφυγες, τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας και τους αιτούντες
διεθνή προστασία σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες και υπό την επιφύλαξη
άλλων νοµικών πράξεων που αφορούν τα δικαιώµατα του ανθρώπου.
(5) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει άλλες διατάξεις που αφορούν την προστασία
θυµάτων, µαρτύρων ή ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων. ∆εν θίγει επίσης τις προνοµίες των
κρατών µελών όσον αφορά το δικαίωµα παραµονής που παρέχεται για ανθρωπιστικούς ή
άλλους λόγους.

(6) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις αρχές που
αναγνωρίζονται π.χ. από τον Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(7) Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ την παρούσα οδηγία χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου,
φυλής, χρώµατος, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας,
θρησκείας, ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων απόψεων, της ιδιότητας µέλους εθνικής
µειοψηφίας,
περιουσίας,
γέννησης,
µειονεκτήµατος,
ηλικίας
ή
σεξουαλικού
προσανατολισµού.
(8) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης
Νοεµβρίου 2002 , για τον ορισµό της υποβοήθησης της παράνοµης εισόδου, διέλευσης και
διαµονής(4) και η απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002 , για την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων(5), εκδόθηκαν µε σκοπό την ενίσχυση της πρόληψης
και της καταπολέµησης των ανωτέρω αδικηµάτων.
(9) Η παρούσα οδηγία εισάγει την άδεια παραµονής για θύµατα της εµπορίας
ανθρώπων ή, εάν ένα κράτος αποφασίσει να επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής αυτής της
οδηγίας, στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, στους
οποίους η άδεια παραµονής προσφέρει κατάλληλο κίνητρο συνεργασίας µε τις αρµόδιες
αρχές. Η οδηγία περιέχει επίσης ορισµένες εγγυήσεις έναντι καταχρήσεων.
(10) Προς το σκοπό αυτό πρέπει να οριστούν τα κριτήρια έκδοσης του τίτλου
παραµονής µικρής διάρκειας, οι όροι για τη διαµονή και οι περιπτώσεις µη ανανέωσης ή
ανάκλησης. Το δικαίωµα να συνεχίσει ένας δικαιούχος να υπάγεται στις διατάξεις της οδηγίας
αναγνωρίζεται υπό όρους και έχει προσωρινή ισχύ.
(11) Οι ενδιαφερόµενοι υπήκοοι τρίτου κράτους πρέπει να ενηµερώνονται για τη
δυνατότητα απόκτησης του εν λόγω τίτλου παραµονής και να τους παρέχεται προθεσµία
διασκέψεως, η οποία θα τους επιτρέπει να αποφασίζουν εν επιγνώσει αν επιθυµούν ή όχι να
συνεργαστούν µε τις αρµόδιες αρχές που µπορεί να είναι αστυνοµικές, διωκτικές ή δικαστικές
(λαµβάνοντας υπόψη τους ενδεχόµενους κινδύνους) ώστε η συνεργασία τους να είναι
ελευθέρα βουλήσει και, κατά συνέπεια, αποτελεσµατικότερη.
(12) Λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, οι υπήκοοι τρίτων χωρών
πρέπει να λαµβάνουν τη βοήθεια που προβλέπει η παρούσα οδηγία. Η βοήθεια πρέπει να
τους επιτρέπει να αναλαµβάνουν και να ξεφεύγουν από την επιρροή των δραστών των
αδικηµάτων. Η ιατρική περίθαλψη που πρέπει να παρέχεται στους υπηκόους τρίτων χωρών
οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας περιλαµβάνει επίσης,
εφόσον χρειάζεται, ψυχοθεραπευτική περίθαλψη.
(13) Κατά την απόφαση σχετικά µε την έκδοση τίτλου παραµονής διάρκειας έξι
τουλάχιστον µηνών ή σχετικά µε την ανανέωση του τίτλου, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να
κρίνουν αν πληρούνται οι σχετικοί όροι.
(14) Κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να θίγονται οι
δραστηριότητες των αρµόδιων αρχών σε όλα τα στάδια των σχετικών εθνικών διαδικασιών,
ιδίως όσον αφορά τη έρευνα των σχετικών αδικηµάτων.
(15) Τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάζουν κατά πόσον µπορούν να επιτρέψουν την
παραµονή για άλλους λόγους, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο, σε υπηκόους τρίτων
χωρών που ενδεχοµένως εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, αλλά είτε
οι ίδιοι είτε µέλη της οικογένειάς τους ή εξοµοιούµενα προς αυτά πρόσωπα δεν πληρούν ή
δεν πληρούν πλέον τους προβλεπόµενους όρους.
(16) Για να ανακτούν την ανεξαρτησία τους και να µην επιστρέφουν στο κύκλωµα
εκµετάλλευσης, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι δικαιούχοι της άδειας παραµονής πρέπει
να αποκτούν, βάσει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, πρόσβαση στην αγορά εργασίας
και να συνεχίζουν την επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωσή τους. Κατά την έγκριση της
πρόσβασης των δικαιούχων της άδειας διαµονής στην αγορά εργασίας, τα κράτη µέλη πρέπει
να εξετάζουν ιδίως την πιθανή διάρκεια διαµονής.
(17) Η συµµετοχή των υπηκόων των τρίτων κρατών σε προγράµµατα και σχέδια τα
οποία ήδη ισχύουν ή πρόκειται να εισαχθούν πρέπει να συµβάλλει στην επιστροφή των εν
λόγω ατόµων σε µια φυσιολογική κοινωνική ζωή.
(18) Αν ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλει αίτηση για τίτλο παραµονής άλλης
κατηγορίας, τα κράτη µέλη λαµβάνουν απόφαση βάσει της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας

περί αλλοδαπών. Κατά την εξέταση της αίτησης, τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν υπόψη
το γεγονός ότι έχει χορηγηθεί στον υπήκοο τρίτης χώρας ο τίτλος παραµονής δυνάµει της
παρούσας οδηγίας.
(19) Τα κράτη µέλη πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή, όσον αφορά την εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας, τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων για τη συλλογή και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά µε
θέµατα που εµπίπτουν στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.
(20) Η καθιέρωση τίτλου παραµονής µικρής διάρκειας για υπηκόους τρίτων χωρών
που συνεργάζονται για τη σύλληψη δουλεµπόρων, δε µπορούν να υλοποιηθεί πρόσφορα από
τα κράτη µέλη. ∆εδοµένου ότι οι επιδιωκόµενοι στόχοι µπορούν, λόγω της ευρύτητας της
δράσης, να υλοποιηθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των στόχων.
(21) Βάσει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και
της Ιρλανδίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο κοινοποίησαν
ότι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη θέσπιση και στην εφαρµογή της πρότασης οδηγίας.
(22) Βάσει των άρθρων 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας που
προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν θα συµµετάσχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και
δεν δεσµεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Στόχος
Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να καθορίσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση
τίτλων παραµονής περιορισµένης διάρκειας, ανάλογα µε το διάστηµα που απαιτείται για την
περάτωση των σχετικών εθνικών διαδικασιών, στους υπηκόους τρίτων χωρών που
συνεργάζονται στην καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων ή της υποβοήθησης της
λαθροµετανάστευσης.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
α) ως «υπήκοος τρίτης χώρας» νοείται κάθε άτοµο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης
κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της συνθήκης·
β) η «υποβοήθηση της λαθροµετανάστευσης» αφορά περιπτώσεις όπως αυτές που
αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 της οδηγίας 2002/90/ΕΚ·
γ) η «εµπορία ανθρώπων» αφορά περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρονται στα
άρθρα 1, 2 και 3 της απόφασης-πλαισίου 2002/629/∆ΕΥ·
δ) ως «µέτρο εκτέλεσης απόφασης αποµάκρυνσης» νοείται κάθε µέτρο που
λαµβάνεται από κράτος µέλος µε σκοπό την εκτέλεση απόφασης των αρµόδιων αρχών που
διατάσσει την αποµάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας·
ε) ως «τίτλος παραµονής» νοείται κάθε άδεια που εκδίδεται από κράτος µέλος και
επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας
να παραµείνει νοµίµως στην επικράτειά του·
στ) ως «ασυνόδευτοι ανήλικοι» νοούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών ηλικίας κάτω των
δεκαοκτώ ετών οι οποίοι φθάνουν στην επικράτεια του κράτους µέλους χωρίς να
συνοδεύονται από τον κατά το νόµο ή το έθιµο υπεύθυνο ενήλικα, για όσο διάστηµα ένα

τέτοιο πρόσωπο δεν έχει αναλάβει πραγµατικά την επιµέλειά τους, ή οι ανήλικοι που
βρέθηκαν χωρίς συνοδεία µετά την είσοδό τους στην επικράτεια του κράτους µέλους.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία στους υπηκόους τρίτων χωρών οι
οποίοι είναι ή υπήρξαν θύµατα αδικηµάτων σχετικών µε την εµπορία ανθρώπων, ακόµη και
στην περίπτωση που εισήλθαν παράνοµα στην επικράτεια των κρατών µελών.
2. Τα κράτη µπορούν να εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία στους υπηκόους τρίτων
χωρών που υπήρξαν θύµατα της υποβοήθησης της λαθροµετανάστευσης.
3. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι
έχουν συµπληρώσει την ηλικία ενηλικίωσης σύµφωνα µε το δίκαιο του συγκεκριµένου
κράτους µέλους.
Κατά παρέκκλιση, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόζουν τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας στους ανηλίκους που ανταποκρίνονται σε ορισµένες
προϋποθέσεις οριζόµενες στο εθνικό τους δίκαιο.
Άρθρο 4
Ευνοϊκότερες διατάξεις
Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν
ευνοϊκότερες διατάξεις για τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Άρθρο 5
Ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων υπηκόων τρίτων χωρών
Εφόσον οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών κρίνουν ότι υπήκοος τρίτης χώρας
ενδέχεται να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, τον ενηµερώνουν για τις
δυνατότητες που διαθέτει σύµφωνα µε την οδηγία.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι η ενηµέρωση αυτή είναι δυνατόν να
παρέχεται από µη κυβερνητική οργάνωση ή ένωση που ορίζεται ειδικά από το συγκεκριµένο
κράτος µέλος.
Άρθρο 6
Προθεσµία περίσκεψης
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να χορηγείται στους σχετικούς υπηκόους τρίτων
χωρών προθεσµία περίσκεψης, που θα τους επιτρέπει να συνέλθουν και να ξεφύγουν από
την επιρροή των δραστών των αδικηµάτων, ώστε να µπορούν να λάβουν ενηµερωµένη
απόφαση σχετικά µε τη συνεργασία τους µε τις αρµόδιες αρχές.
Η διάρκεια και ο χρόνος έναρξης της προθεσµίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
καθορίζονται σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.
2. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας περίσκεψης και εν αναµονή της αποφάσεως των
αρµόδιων αρχών οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη που
προβλέπεται στο άρθρο 7 και δεν µπορεί να εκτελεσθεί εις βάρος τους κανένα µέτρο
αποµάκρυνσης.
3. Η προθεσµία περίσκεψης δεν δηµιουργεί δικαίωµα παραµονής βάσει της παρούσας
οδηγίας.
4. Το κράτος µέλος µπορεί οποτεδήποτε να θέσει τέλος στην προθεσµία περίσκεψης
εφόσον οι αρµόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο επανασυνέδεσε
ενεργώς, εκουσίως και ιδία πρωτοβουλία τις σχέσεις του µε τους δράστες των αδικηµάτων
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία β) και γ) ή για λόγους σχετικούς µε τη δηµόσια τάξη
και την προστασία της εθνικής ασφάλειας.

Άρθρο 7
Περίθαλψη πριν από την έκδοση του τίτλου παραµονής
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να προσφέρονται στους σχετικούς υπηκόους
τρίτων χωρών, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, συνθήκες διαβίωσης που να
εξασφαλίζουν τη συντήρησή τους και την πρόσβαση σε έκτακτη ιατρική περίθαλψη.
Φροντίζουν για τις ειδικές ανάγκες των πλέον ευάλωτων προσώπων, µεταξύ άλλων, εφόσον
χρειάζεται και εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, προσφέροντάς τους ψυχολογική
βοήθεια.
2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν δεόντως υπόψη τους τις ανάγκες ασφάλειας και
προστασίας των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών όταν εφαρµόζουν τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.
3. Τα κράτη µέλη παρέχουν στους σχετικούς υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον
χρειάζεται, υπηρεσίες µετάφρασης και διερµηνείας.
4. Τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών
δωρεάν νοµική αρωγή, εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο και µε τις οριζόµενες σε
αυτό προϋποθέσεις.
Άρθρο 8
Έκδοση και ανανέωση του τίτλου παραµονής
1. Μετά την πάροδο της προθεσµίας περίσκεψης, ή νωρίτερα εφόσον οι αρµόδιες
αρχές κρίνουν ότι ο σχετικός υπήκοος τρίτης χώρας πληροί ήδη το κριτήριο που αναφέρεται
στο στοιχείο β) κατωτέρω, τα κράτη µέλη εξετάζουν:
α) κατά πόσον είναι σκόπιµο να παραταθεί η παραµονή του προσώπου αυτού στην
επικράτειά τους, προς διευκόλυνση της έρευνας ή της δικαστικής διαδικασίας·
β) κατά πόσον το εν λόγω πρόσωπο έχει επιδείξει σαφή βούληση συνεργασίας και
γ) κατά πόσον το πρόσωπο αυτό έχει διακόψει κάθε σχέση µε τους εικαζόµενους
δράστες πράξεων που µπορούν να συµπεριληφθούν µεταξύ των αδικηµάτων που
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία β) και γ).
2. Για την έκδοση του τίτλου παραµονής και µε την επιφύλαξη των λόγων που
συνδέονται µε τη δηµόσια τάξη και την προστασία της εθνικής ασφάλειας, απαιτείται να
πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανάκλησης που αναφέρονται στο άρθρο 14,
ο τίτλος παραµονής ισχύει για περίοδο τουλάχιστον έξι µηνών. Ανανεώνεται εφόσον
συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Άρθρο 9
Περίθαλψη µετά την έκδοση του τίτλου παραµονής
1. Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε οι δικαιούχοι των τίτλων παραµονής, εφόσον δεν
διαθέτουν επαρκείς πόρους, να έχουν τουλάχιστον την ίδια περίθαλψη που προβλέπεται στο
άρθρο 7.
2. Τα κράτη µέλη παρέχουν την αναγκαία ιατρική ή άλλη βοήθεια στους υπηκόους
τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και έχουν ειδικές ανάγκες, όπως οι
έγκυοι, τα άτοµα µε αναπηρίες ή τα θύµατα σεξουαλικής ή άλλης βίας και τέλος οι ανήλικοι,
εάν τα κράτη µέλη κάνουν χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από το άρθρο 3
παράγραφος 3.
Άρθρο 10
Ανήλικοι
Όταν τα κράτη µέλη κάνουν χρήση της δυνατότητας που προσφέρεται από το άρθρο
3 παράγραφος 3, εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) τα κράτη µέλη λαµβάνουν δεόντως υπόψη το ύψιστο συµφέρον του παιδιού κατά
την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Φροντίζουν ώστε η διαδικασία να είναι η δέουσα,
λαµβανοµένης υπόψη της ηλικίας και της ωριµότητας του παιδιού. Ιδιαίτερα, µπορούν,
εφόσον θεωρούν ότι είναι προς το συµφέρον του παιδιού, να παρατείνουν την προθεσµία
περίσκεψης·
β) τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν στους ανηλίκους πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
σύστηµα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις µε αυτές των υπηκόων τους. Τα κράτη µέλη µπορούν
να ορίσουν ότι αυτή η πρόσβαση πρέπει να περιορίζεται στο σύστηµα δηµόσιας
εκπαίδευσης·
γ) στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα κράτη
µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να προσδιορίσουν την ταυτότητα και την
ιθαγένειά τους και να θεµελιώσουν το γεγονός ότι δεν συνοδεύονται. Καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισµό της οικογενείας τους και λαµβάνουν
αµέσως τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσουν τη νοµική τους εκπροσώπηση και,
εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπησή τους στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, σύµφωνα µε το
εθνικό δίκαιο.
Άρθρο 11
Εργασία, επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση
1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες δυνάµει των οποίων επιτρέπεται, στους
δικαιούχους τίτλου παραµονής, πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην επαγγελµατική
κατάρτιση και εκπαίδευση.
Η πρόσβαση ισχύει µόνο για τη διάρκεια του τίτλου παραµονής.
2. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για να επιτραπεί η πρόσβαση στην αγορά
εργασίας και στην επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση ορίζονται, δυνάµει του εθνικού
δικαίου, από τις αρµόδιες αρχές.
Άρθρο 12
Προγράµµατα ή συστήµατα για τους σχετικούς υπηκόους τρίτων χωρών
1. Στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται πρόσβαση σε υφιστάµενα
προγράµµατα ή συστήµατα που προσφέρουν τα κράτη µέλη ή µη κυβερνητικές οργανώσεις
ή ενώσεις που έχουν ειδικές συµφωνίες µε τα κράτη µέλη, µε στόχο την αποκατάσταση της
κοινωνικής ζωής τους, περιλαµβάνοντας ενδεχοµένως µαθήµατα βελτίωσης των
επαγγελµατικών τους ικανοτήτων ή προετοιµασίας της υποστηριζόµενης επιστροφής τους
στη χώρα καταγωγής.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ειδικά προγράµµατα ή συστήµατα για τους
εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών.
2. Όταν ένα κράτος µέλος αποφασίζει να εισαγάγει και να εφαρµόσει τα
προγράµµατα ή συστήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, µπορεί να εξαρτήσει την
έκδοση ή την ανανέωση του τίτλου παραµονής από τη συµµετοχή στα εν λόγω
προγράµµατα ή συστήµατα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Άρθρο 13
Μη ανανέωση
1. Ο τίτλος παραµονής που εκδίδεται βάσει της παρούσας οδηγίας δεν ανανεώνεται
εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παράγραφος 2 ή η σχετική
διαδικασία έχει περατωθεί µε δικαστική απόφαση των αρµόδιων αρχών.
2. Όταν λήξει ο τίτλος παραµονής που εκδίδεται βάσει της παρούσας οδηγίας,
εφαρµόζεται η συνήθης νοµοθεσία περί αλλοδαπών.
Άρθρο 14
Ανάκληση

Ο τίτλος παραµονής µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε εφόσον δεν πληρούνται πλέον
οι προϋποθέσεις της έκδοσης. Ειδικότερα, ο τίτλος παραµονής µπορεί να ανακληθεί στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ενεργώς, εκουσίως και ιδία
πρωτοβουλία µε τους εικαζόµενους δράστες των αδικηµάτων που αναφέρει το άρθρο 2,
στοιχεία β) και γ) ή
β) εάν η αρµόδια αρχή κρίνει ότι η συνεργασία του θύµατος είναι δόλια ή ότι η
καταγγελία του είναι δόλια ή καταχρηστική ή
γ) για λόγους που συνδέονται µε τη δηµόσια τάξη και την προστασία της εθνικής
ασφάλειας ή
δ) όταν το θύµα παύει να συνεργάζεται ή
ε) όταν οι αρµόδιες αρχές αποφασίσουν να σταµατήσουν τη διαδικασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15
Ρήτρα διασφάλισης
Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν θίγει τους ειδικούς εθνικούς κανόνες για την
προστασία των θυµάτων και των µαρτύρων.
Άρθρο 16
Έκθεση
1. Το αργότερο στις 6 Αυγούστου 2008 , η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη
µέλη και προτείνει, ενδεχοµένως, τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν
στην Επιτροπή κάθε απαραίτητη πληροφορία για την επεξεργασία αυτής της έκθεσης.
2. Μετά την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή
υποβάλλει τουλάχιστον ανά τρία έτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση
για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη.
Άρθρο 17
Μεταφορά
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν τις 6 Αυγούστου
2006 . Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, αυτές περιλαµβάνουν παραποµπή
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή
τους. Οι λεπτοµέρειες της παραποµπής αποφασίζονται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 19
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004 .
Για το Συµβούλιο
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