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ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ Ν ΕΥΡ ΠΑΪΚ Ν ΚΟΙΝΟΤΗΤ Ν

Βρυξέλλες, 06/XI/2006
E (2006) 5186 τελικό

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 06/ΧΙ/2006
για την καθιέρωση κοινού «Πρακτικού εγχειριδίου για τους συνοριοφύλακες (Εγχειρίδιο
Σένγκεν)», προς χρήση από τις αρ"όδιες αρχές των κρατών "ελών κατά τη διενέργεια
συνοριακών ελέγχων επί προσώπων

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 06/ΧΙ/2006
για την καθιέρωση κοινού «Πρακτικού εγχειριδίου για τους συνοριοφύλακες (Εγχειρίδιο
Σένγκεν)», προς χρήση από τις αρ"όδιες αρχές των κρατών "ελών κατά τη διενέργεια
συνοριακών ελέγχων επί προσώπων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤSΝ ΕΥΡSΠΑΪΚSΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤSΝ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο
211,
Εκτι ώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στον κανονισ ό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συ βουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά
ε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του
Σένγκεν)1 καθορίζονται κοινοτικοί κανόνες για τη διενέργεια συνοριακών ελέγχων επί
προσώπων, οι οποίοι καλύπτουν τόσο τους ελέγχους στα σύνορα όσο και την
επιτήρηση.

(2)

Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί ότι οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά ε τους
συνοριακούς ελέγχους εφαρ όζονται κατά ο οιό ορφο τρόπο από το σύνολο των
εθνικών αρχών που είναι επιφορτισ ένες ε καθήκοντα σχετικά ε τον έλεγχο των
συνόρων. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η καθιέρωση «Πρακτικού εγχειριδίου
για τους συνοριοφύλακες (Εγχειρίδιο Σένγκεν)», που θα περιλα βάνει κοινές
κατευθυντήριες γρα ές, βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις για τον έλεγχο των
συνόρων.

(3)

Προκει ένου να διασφαλισθεί η βέλτιστη χρήση του πρακτικού εγχειριδίου από το
σύνολο των συναφών αρχών των κρατών ελών, η Επιτροπή θα το καταστήσει
διαθέσι ο υπό ηλεκτρονική ορφή στα κράτη έλη, αζί ε τα τυχόν ενη ερωτικά
στοιχεία που είναι διαθέσι α και τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση από τους
συνοριοφύλακες των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί (π.χ. κατάλογοι
εθοριακών ση είων διέλευσης, υποδείγ ατα ταξιδιωτικών εγγράφων, κ.λπ.).

(4)

Η Επιτροπή θα ερι νά για την τακτική επικαιροποίηση του πρακτικού εγχειριδίου
και των τυχόν άλλων ενη ερωτικών στοιχείων που απαιτούνται για την
αποτελεσ ατική εκτέλεση των καθηκόντων των συνοριοφυλάκων.

1

Κανονισ ός αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου, της 15ης Μαρτίου
2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά ε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα
σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), ΕΕ L 105, 13.4.2006, σ. 1.

2

(5)

Με στόχο την ενίσχυση της ο οιό ορφης εφαρ ογής των κοινοτικών κανόνων για τον
έλεγχο των συνόρων, τα κράτη έλη είναι σκόπι ο να δώσουν εντολή στις εθνικές
τους αρχές που είναι αρ όδιες για τη διενέργεια συνοριακών ελέγχων επί προσώπων
να χρησι οποιούν το συνη ένο πρακτικό εγχειρίδιο ως το βασικό βοήθη α κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί για τον έλεγχο των συνόρων.

(6)

Τα κράτη έλη παροτρύνονται επίσης να χρησι οποιούν το πρακτικό εγχειρίδιο για
την επαγγελ ατική κατάρτιση του προσωπικού που πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα
σχετικά ε τον έλεγχο των συνόρων.

ΣΥΝΙΣΤΑ:
1.
Προκει ένου να διασφαλισθεί η αποτελεσ ατική και εναρ ονισ ένη εφαρ ογή των
κοινών κανόνων για τον έλεγχο των συνόρων, όπως αυτοί καθορίζονται στον κανονισ ό (ΕΚ)
αριθ. 562/2006, τα κράτη έλη καλούνται:
–

να διαβιβάσουν το συνη ένο «Πρακτικό εγχειρίδιο για τους συνοριοφύλακες» (στο
εξής: «το πρακτικό εγχειρίδιο») στις εθνικές τους αρχές που είναι αρ όδιες για τη
διενέργεια συνοριακών ελέγχων επί προσώπωνc

–

να δώσουν εντολή στις εν λόγω αρχές να χρησι οποιούν το πρακτικό εγχειρίδιο ως
το βασικό βοήθη α κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί για
τον έλεγχο των συνόρων.

2.
Τα κράτη έλη είναι επίσης σκόπι ο να χρησι οποιούν το πρακτικό εγχειρίδιο για την
επαγγελ ατική κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού που πρόκειται να αναλάβει
καθήκοντα σχετικά ε τον έλεγχο των συνόρων.
Βρυξέλλες, 06/ΧΙ/2006.

Για την Επιτροπή
Franco FRAΤΤΙΝΙ
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
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Πρακτικό εγχειρίδιο για τους συνοριοφύλακες
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σκοπός του παρόντος πρακτικού εγχειριδίου για τους συνοριοφύλακες είναι να θεσπισθούν
κατευθυντήριες γρα

ές, βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις σχετικά

ε την εκτέλεση των

καθηκόντων των συνοριοφυλάκων στα κράτη Σένγκεν. Το εγχειρίδιο προορίζεται επίσης να
χρησι εύσει ως οδηγός χρήσεως για τους συνοριοφύλακες αναφορικά

ε τα

έτρα και τις

αποφάσεις που πρέπει να λα βάνονται κατά ήκος των εξωτερικών συνόρων.
Το περιεχό ενο του παρόντος εγχειριδίου αναφέρεται κατά βάση στους ελέγχους επί προσώπων
που διενεργούνται στα σύνορα και στηρίζεται στα κοινοτικά κεί ενα στα οποία καθορίζονται οι
ρυθ ίσεις για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων (ιδίως δε στον "κώδικα συνόρων του
Σένγκεν"), στην έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίου, στο κοινοτικό δικαίω α της ελεύθερης
κυκλοφορίας και στις αιτήσεις χορήγησης ασύλου. Στο Μέρος IV παρατίθεται κατάλογος των
πράξεων ε τις οποίες ρυθ ίζονται οι το είς που καλύπτονται από το παρόν εγχειρίδιο.
Οσάκις γίνεται στο παρόν εγχειρίδιο αναφορά σε άλλα είδη ελέγχων που επιτρέπεται ή είναι
σκόπι ο να διενεργούνται στα σύνορα (παραδείγ ατος χάρη, τελωνειακοί, φυτοϋγειονο ικοί ή
υγειονο ικοί έλεγχοι), για τα εν λόγω είδη ελέγχων είναι εφαρ οστέα η συναφής κοινοτική και
εθνική νο οθεσία. Εν πάση περιπτώσει, τα κράτη έλη οφείλουν να διασφαλίζουν οπωσδήποτε τη
στενή συνεργασία εταξύ των διαφόρων αρχών που διενεργούν ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα,
καθώς και ε τις αρχές που διενεργούν ελέγχους στο εσωτερικό της επικράτειάς τους.
Το παρόν εγχειρίδιο δεν αποβλέπει στη θέσπιση νο ικώς δεσ ευτικών υποχρεώσεων των κρατών
ελών, ούτε στην καθιέρωση νέων δικαιω άτων ή καθηκόντων για τους συνοριοφύλακες ή για
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενδεχο ένως επηρεάζεται από αυτό. Μόνο οι νο ικές πράξεις στις
οποίες βασίζεται ή παραπέ πει το παρόν εγχειρίδιο παράγουν νο ικώς δεσ ευτικές συνέπειες και
πορεί να γίνει επίκλησή τους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡ ΤΟ X ΟΡΙΣΜΟΙ
1.

ΚΡΑΤΗ ΣΕΝΓΚΕΝ (Κράτη τα οποία εφαρ όζουν πλήρως το κεκτη ένο Σένγκεν και
έχουν καταργήσει τους συνοριακούς ελέγχους στα εσωτερικά τους σύνορα)2:

1. Αυστρία

9. Ιταλία

2. Βέλγιο

10. Λουξε βούργο

3. 3ανία

11. Κάτω Χώρες

4. Φινλανδία

12. Νορβηγία

5. Γαλλία

13. Πορτογαλία

6. Γερ ανία

14. Ισπανία

7. Ελλάδα

15. Σουηδία

8. Ισλανδία
N.B Η ΕΕ/ΕΚ και η Ελβετική Συνο"οσπονδία υπέγραψαν συ φωνία στις 26.10.2004, η οποία δεν
έχει τεθεί ακό η σε ισχύ, σχετικά ε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνο οσπονδίας ε την υλοποίηση,
την εφαρ ογή και την ανάπτυξη του κεκτη ένου του Σένγκεν. Η εφαρ ογή του κεκτη ένου του
Σένγκεν από την Ελβετία ανα ένεται να αρχίσει το 2008 το ενωρίτερο,

ετά τις κατάλληλες

διαδικασίες αξιολόγησης του καθεστώτος Σένγκεν.
2.

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ:

1. Αυστρία

11. Ουγγαρία

21. Σλοβακία

2. Βέλγιο

12. Ιρλανδία

22. Σλοβενία

3. Τσεχική 3η οκρατία

13. Ιταλία

23. Ισπανία

4. Κύπρος

14. Λετονία

24. Σουηδία

5. 3ανία

15. Λιθουανία

25. Ηνω ένο Βασίλειο

6. Εσθονία

16. Λουξε βούργο

2

Η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία
και Τσεχική 3η οκρατία δεν είναι προς το παρόν πλήρη κράτη Σένγκεν, αλλά εφαρ όζουν τους κοινούς
κανόνες για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.
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7. Φινλανδία

17. Μάλτα

8. Γαλλία

18. Κάτω Χώρες

9. Γερ ανία

19. Πολωνία

10. Ελλάδα

20. Πορτογαλία

3.

Χώρες ΕΟΧ: Νορβηγία (NO), Ισλανδία (IS) και Λιχτενστάιν (LI).

4.

Με τον όρο «εσωτερικά σύνορα» νοούνται:
α) τα κοινά χερσαία σύνορα, συ περιλα βανο ένων των ποτά ιων και λι ναίων συνόρων,
των κρατών Σένγκενc
β) οι αερολι ένες των κρατών Σένγκεν για τις εσωτερικές πτήσειςc
γ) οι θαλάσσιοι, ποτά ιοι και λι ναίοι λι ένες των κρατών Σένγκεν για τα τακτικά
δρο ολόγια οχη αταγωγών.

5.

Με τον όρο «εξωτερικά σύνορα» νοούνται τα χερσαία σύνορα των κρατών Σένγκεν,
συ περιλα βανο ένων των ποτα ίων και λι ναίων συνόρων, των θαλασσίων συνόρων,
των αερολι ένων και των ποτά ιων, θαλάσσιων και λι ναίων λι ένων τους, εφόσον δεν
αποτελούν εσωτερικά σύνορα.

6.

Με τον όρο «πρόσωπα που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώ"ατος της ελεύθερης
κυκλοφορίας» νοούνται οι υπήκοοι των κρατών ελών της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ και
της Ελβετίας, καθώς και τα έλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους,
εφόσον τους συνοδεύουν ή πηγαίνουν να τους συναντήσουν.

7.

Με τον όρο « έλη της οικογένειας υπηκόων χωρών ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας» νοούνται,
ανεξαρτήτως ιθαγένειας:
ο/η σύζυγος και ο/η σύντροφος

ε τον οποίον/την οποία ο πολίτης της

ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας έχει συνάψει επίση α δηλω ένη σχέση ελεύθερης συ βίωσης,
εφόσον η σχέση έχει συναφθεί

ε βάση τη νο οθεσία κράτους

έλους και

αναγνωρίζεται από τη νο οθεσία του κράτους έλους υποδοχής ως ισοδύνα η προς
γά οc
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οι απευθείας κατιόντες που δεν έχουν συ πληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας
και τα συντηρού ενα από τον εκάστοτε πολίτη πρόσωπα, συ περιλα βανο ένων
εκείνων του/της συζύγου ή του/της επίση α δηλω ένου/ης συντρόφου τουc
οι συντηρού ενοι από τον εκάστοτε πολίτη απευθείας ανιόντες, συ περιλα βανο ένων
εκείνων του/της συζύγου ή του/της επίση α δηλω ένου/ης συντρόφου.
8.

Με τον όρο «πολίτης της ΕΕ» νοείται κάθε πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια ενός κράτους
έλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9.

Με τον όρο «υπήκοος τρίτης χώρας» νοείται κάθε πρόσωπο που δεν απολαύει του
κοινοτικού δικαιώ ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

10.

Με τον όρο «συνοριοφύλακας» νοείται κάθε δη όσιος υπάλληλος ο οποίος έχει
τοποθετηθεί, σύ φωνα ε την εθνική νο οθεσία, σε εθοριακό ση είο διέλευσης ή κατά
ήκος των συνόρων ή σε τόπο που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα και ο οποίος ασκεί
καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, σύ φωνα ε την κοινοτική και εθνική νο οθεσία.

11.

Με τον όρο «έλεγχος των συνόρων» νοείται η δραστηριότητα που ασκείται στα σύνορα
ως αντίδραση αποκλειστικά και όνο στην πρόθεση διέλευσης των συνόρων ή στην πράξη
της διέλευσης των συνόρων, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης παρα έτρου, και
συνίσταται σε συνοριακούς ελέγχους και στην επιτήρηση των συνόρων.

12.

Με τον όρο «συνοριακοί έλεγχοι» νοούνται οι έλεγχοι που διενεργούνται σε εθοριακά
ση εία διέλευσης

ε σκοπό να διασφαλισθεί ότι τα οικεία φυσικά πρόσωπα, τα έσα

εταφοράς που χρησι οποιούν και τα αντικεί ενα που κατέχουν

πορούν νο ί ως να

εισέλθουν στην επικράτεια των κρατών Σένγκεν ή να εξέλθουν από αυτήν.
13.

Με τον όρο «επιτήρηση των συνόρων» νοείται η επιτήρηση της

εθορίου

εταξύ

εθοριακών ση είων διέλευσης καθώς και η επιτήρηση εθοριακών ση είων διέλευσης
εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας τους, ούτως ώστε να αποτρέπεται κάθε
απόπειρα παράκα ψης των συνοριακών ελέγχων από φυσικά πρόσωπα.
14.

Με τον όρο «ελάχιστος έλεγχος» νοείται ο έλεγχος που πρέπει, κατά κανόνα, να
διενεργείται επί προσώπων που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώ ατος της ελεύθερης
κυκλοφορίας προκει ένου να εξακριβωθούν η ταυτότητα και η ιθαγένειά τους, εφόσον
πρόκειται για πολίτες ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας, ή η ταυτότητα και οι οικογενειακοί τους δεσ οί
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ε πολίτη ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας, εφόσον πρόκειται για έλη της οικογένειας τέτοιου πολίτη
που δεν έχουν τα ίδια την ιθαγένεια ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας. Ο εν λόγω έλεγχος έγκειται σε
γρήγορο και απλό έλεγχο του ταξιδιωτικού εγγράφου προκει ένου να εξακριβωθεί η
εγκυρότητά του και να ανιχνευθεί η ύπαρξη τυχόν ενδείξεων πλαστογράφησης ή
παραποίησης. Ο ελάχιστος έλεγχος είναι δυνατό να περιλα βάνει την αναδρο ή, στις
κατάλληλες βάσεις δεδο ένων, σε πληροφορίες σχετικά ε έγγραφα που έχουν αποτελέσει
αντικεί ενο κλοπής, κατάχρησης, απώλειας ή ακύρωσης.
15.

Με τον όρο «πλήρης έλεγχος» νοείται ο έλεγχος που πρέπει να διενεργείται επί υπηκόων
τρίτων χωρών, κατ’ αντιδιαστολή προς τον ελάχιστο έλεγχο που διενεργείται επί
προσώπων που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώ ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Ο
πλήρης έλεγχος συνίσταται στην επαλήθευση από

έρους του συνοριοφύλακα ότι ο

υπήκοος τρίτης χώρας εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις εισόδου στην επικράτεια ενός
κράτους Σένγκεν (και εξόδου από αυτήν).
16.

Με τον όρο «δευτεροβάθ"ιοι έλεγχοι» νοούνται οι περαιτέρω έλεγχοι που είναι πιθανό να
διενεργηθούν σε ειδικό χώρο, διαφορετικό από τον τόπο στον οποίον υποβάλλονται σε
έλεγχο όλα τα φυσικά πρόσωπα («πρωτοβάθ ιος έλεγχος»).

17.

Με τον όρο «αιτών άσυλο» νοείται κάθε υπήκοος τρίτης χώρας ή άπατρις που έχει
υποβάλει αίτηση χορήγησης ασύλου επί της οποίας δεν έχει εκδοθεί ακό η τελεσίδικη
απόφαση.

18.

Με τον όρο «αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας» νοείται η αίτηση που έχει υποβάλει
υπήκοος τρίτης χώρας ή άπατρις προκει ένου να λάβει προστασία από κράτος

έλος,

εφόσον προκύπτει ότι η αίτηση αποσκοπεί στην αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα
ή στην υπαγωγή σε καθεστώς επικουρικής προστασίας.
19.

Με τον όρο «πρόσφυγας» νοείται ένας υπήκοος τρίτης χώρας ή άπατρις ο οποίος,
συνεπεία βάσι ου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκεύ ατος, ιθαγένειας, πολιτικών
φρονη άτων ή συ

ετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ο άδα, ευρίσκεται εκτός της χώρας της

ιθαγένειάς του και αδυνατεί ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυ εί να θέσει εαυτόν υπό
την προστασία της εν λόγω χώρας ή ένας άπατρις ο οποίος, ευρισκό ενος εκτός της χώρας
της προηγού ενης συνήθους δια ονής του για ίδιους ε τους προαναφερθέντες λόγους,
αδυνατεί ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυ εί να επιστρέψει στην εν λόγω χώρα.
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20.

Με τον όρο «πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία» νοείται ένας υπήκοος
τρίτης χώρας ή άπατρις ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως
πρόσφυγας, αλλά σε σχέση ε τον οποίον υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να πιστεύεται ότι,
εάν ο ενδιαφερό ενος επαναπροωθηθεί στη χώρα καταγωγής του ή, εάν πρόκειται για
απάτριδα, στη χώρα της προηγού ενης συνήθους δια ονής του, θα αντι ετωπίσει
πραγ ατικό κίνδυνο να υποστεί σοβαρή βλάβη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 15 της
οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συ βουλίου και αδυνατεί ή, λόγω του κινδύνου αυτού, δεν
επιθυ εί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας.

21.

Με τον όρο «άπατρις» νοείται ένα πρόσωπο που κανένα κράτος δεν θεωρεί υπήκοό του
βάσει της νο οθεσίας του.

22.

Με τον όρο «απειλή για τη δη"όσια υγεία» νοείται κάθε ασθένεια που πορεί να λάβει
διαστάσεις επιδη ίας, όπως ορίζεται στον 3ιεθνή Κανονισ ό Υγείας του Παγκόσ ιου
Οργανισ ού Υγείας και άλλες

ολυσ ατικές ασθένειες ή

εταδοτικές παρασιτικές

ασθένειες, εφόσον υπόκεινται σε προστατευτικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τους
υπηκόους των κρατών
γρα
23.

ελών. Για περισσότερες λεπτο έρειες, βλ. τις κατευθυντήριες

ές σχετικά ε τις απειλές για τη δη όσια υγεία, τ ή α I, ση . 1.6.

Με τον όρο «θεώρηση» νοείται η άδεια που εκδίδεται ή η απόφαση που λα βάνεται από
κράτος

έλος, η οποία απαιτείται για την είσοδο

ε σκοπό την παρα ονή στο

συγκεκρι ένο κράτος έλος ή σε περισσότερα κράτη έλη ή για τη διέλευση από την
επικράτεια του συγκεκρι ένου κράτους

έλους ή περισσοτέρων κρατών

ελών. Για

περισσότερες λεπτο έρειες σχετικά ε τα διάφορα είδη θεωρήσεων, βλ. τ ή α Ι, παρ. 7.
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ΜΕΡΟΣ 9ΕΥΤΕΡΟ – ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΤΜΗΜΑ Ι: 9ιαδικασίες για τους συνοριακούς ελέγχους
1.

Έλεγχοι στα εθοριακά ση εία διέλευσης

1.1

Βασικός σκοπός των συνοριακών ελέγχων στα

εθοριακά ση εία διέλευσης είναι να

εξακριβωθεί ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που διέρχεται από τα σύνορα εκπληρώνει τις
προϋποθέσεις εισόδου στην επικράτεια των κρατών Σένγκεν.
Οι προϋποθέσεις εισόδου για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυ ούν να
εισέλθουν στην επικράτεια ενός κράτους Σένγκεν είναι οι εξής:
α)

η κατοχή εγκύρου ταξιδιωτικού εγγράφου ή εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση
των συνόρωνc

β)

η κατοχή έγκυρης θεώρησης, οσάκις ισχύει σχετική υποχρέωση. Παρόλα αυτά, αν
ένας υπήκοος τρίτης χώρας κατέχει τίτλο παρα ονής τον οποίον έχει εκδώσει ένα
κράτος Σένγκεν, ο εν λόγω τίτλος παρα ονής λογίζεται ως ισοδύνα ος ε θεώρηση
Σένγκεν. Η ισοδυνα ία αυτή δεν ισχύει για τους προσωρινούς τίτλους που
εκδίδονται έχρι την εξέταση πρώτης αίτησης για τη χορήγηση τίτλου παρα ονής ή
αίτησης χορήγησης ασύλουc

γ)

αιτιολόγηση του σκοπού και των προϋποθέσεων παρα ονής στο κράτος ή στα κράτη
Σένγκεν που επιθυ εί να επισκεφθεί ο ενδιαφερό ενος, περιλα βανο ένης της
κατοχής επαρκών έσων διαβίωσης για όλη τη διάρκεια της σκοπού ενης επίσκεψης
και για την επιστροφή στη χώρα καταγωγής του (ή για τη ετάβαση σε τρίτη χώρα
στην οποία ο ενδιαφερό ενος είναι βέβαιος ότι θα του επιτραπεί να εισέλθει,
παραδείγ ατος χάρη επειδή η συγκεκρι ένη χώρα τού έχει χορηγήσει τίτλο
παρα ονής) ή της δυνατότητας νό ι ης απόκτησης τέτοιων έσωνc

δ)

ο ενδιαφερό ενος δεν πρέπει να είναι καταχωρη ένος

ε σή α στο Σύστη α

Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) ε σκοπό την άρνηση εισόδουc
ε)

ο ενδιαφερό ενος δεν πρέπει να θεωρείται ικανός να διαταράξει τη δη όσια τάξη,
την εσωτερική ασφάλεια, τη δη όσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις οποιουδήποτε εκ
των κρατών Σένγκεν. Τούτο πορεί να ισχύει ιδίως αν έχει εκδοθεί σή α σε εθνική
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βάση δεδο ένων το οποίο συνεπάγεται την άρνηση εισόδου έναντι του
συγκεκρι ένου φυσικού προσώπου.
Η βασική προϋπόθεση που πρέπει να ελέγχεται κατά την έξοδο συνίσταται στη
διακρίβωση της εγκυρότητας του επίση ου εγγράφου που παρέχει στον κάτοχο τη
δυνατότητα να διασχίσει τα σύνορα, καθώς επίσης, οσάκις είναι δυνατό, του γεγονότος ότι
ο εκάστοτε υπήκοος τρίτης χώρας δεν συνιστά απειλή για τη δη όσια τάξη, την εσωτερική
ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις οποιουδήποτε εκ των κρατών Σένγκεν.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (άρθρο 5)
H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συ βουλίου, όπως τροποποιήθηκε ε τις εξής
πράξεις:
* Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 2414/2001 του Συ βουλίου
* Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 453/2003 του Συ βουλίου
*Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 851/2005 του Συ βουλίου
N. B. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για τους πολίτες της ΕΕ και τα άλλα
πρόσωπα που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώ"ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας, τα
οποία, κατά γενικό κανόνα,

πορούν να εισέρχονται στην επικράτεια οποιουδήποτε

κράτους έλους ε απλή επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για περισσότερες
λεπτο έρειες, βλ. το ση . 3.1 κατωτέρω.
1.2

Κάθε πρόσωπο που επιθυ εί να διασχίσει τα σύνορα πρέπει να απολαύει των θε ελιωδών
δικαιω άτων που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύ βαση των 3ικαιω άτων του
Ανθρώπου και στον Χάρτη των Θε ελιωδών 3ικαιω άτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο
έλεγχος των συνόρων πρέπει ιδίως να διασφαλίζεται σε πλήρη συ

όρφωση

ε την

απαγόρευση κάθε απάνθρωπης και εξευτελιστικής εταχείρισης και ε την απαγόρευση
της διακριτικής εταχείρισης, οι οποίες είναι διατυπω ένες, αντιστοίχως, στα άρθρα 3 και
14 της Ευρωπαϊκής Σύ βασης των 3ικαιω άτων του Ανθρώπου και στα άρθρα 4 και 21
του Χάρτη των Θε ελιωδών 3ικαιω άτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, οι συνοριοφύλακες οφείλουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να
σέβονται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να η εροληπτούν σε βάρος ανθρώπων
ε βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, το θρήσκευ α, τα φρονή ατα, την
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τυχόν αναπηρία, την ηλικία ή τον σεξουαλικό προσανατολισ ό. Κάθε

έτρο που

λα βάνεται από τους συνοριοφύλακες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν πρέπει
να είναι δυσανάλογο σε σύγκριση ε τους σκοπούς που επιδιώκονται ε αυτό.
Κάθε ταξιδιώτης έχει το δικαίω α να ενη ερώνεται για τον χαρακτήρα του ελέγχου στον
οποίον θα υποβληθεί, καθώς και το δικαίω α σε επαγγελ ατική, φιλική και ευγενική
αντι ετώπιση, σύ φωνα ε τις διατάξεις της συναφούς διεθνούς, κοινοτικής και εθνικής
νο οθεσίας.
1.3

Ο συνοριοφύλακας που διοικεί το εκάστοτε

εθοριακό ση είο διέλευσης πρέπει να

φροντίζει για την τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς σε αριθ ό προσωπικού ώστε να
διασφαλίζεται ο αποτελεσ ατικός έλεγχος των συνόρων. Οι συνοριοφύλακες πρέπει ανά
πάσα στιγ ή να καταβάλλουν προσπάθεια για την επίτευξη ισορροπίας εταξύ, αφενός,
της ανάγκης να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των συνόρων από τα άτο α που
πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου και τα οποία αποτελούν τη εγάλη πλειονότητα των
ταξιδιωτών (π.χ. τουρίστες, επιχειρη ατίες, σπουδαστές, κ.λπ.) και, αφετέρου, της ανάγκης
διαρκούς επαγρύπνησης προκει ένου να γίνονται αντιληπτά άτο α που εγκυ ονούν
κίνδυνο για τη δη όσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια, καθώς και οι δυνητικοί
παράνο οι ετανάστες.
* Συ"βουλές προς τους συνοριοφύλακες για τη διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων:

–

Όταν παίρνετε το ταξιδιωτικό έγγραφο, πάντα να ρίχνετε πρώτα ια ατιά στο
πρόσωπο του ταξιδιώτη (προσπαθείστε να θυ άστε όσον το δυνατόν
περισσότερο τα αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά του προσώπου του ταξιδιώτη).

–

Συγκρίνατε τα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη

ε τη φωτογραφία και την

περιγραφή που υπάρχουν στο ταξιδιωτικό έγγραφο και επίσης κάντε

ια

αντιπαραβολή τους ε τη θεώρηση, αν αυτή είναι υποχρεωτική ( ε τον τρόπο
αυτό καθίσταται ευκολότερος ο αποκλεισ ός ατό ων που ε φανίζονται

ε

ψευδή ταυτότητα).
–

Ελέγξατε το ταξιδιωτικό έγγραφο από την αρχή έχρι το τέλος προκει ένου να
βεβαιωθείτε ότι δεν είναι παραποιη ένο ή πλαστογραφη ένο (πρέπει να
ελέγχεται η αρίθ ηση, η εκτύπωση και το δέσι ο των σελίδων, η επίθεση
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σφραγίδων, η παράθεση των στοιχείων άλλων προσώπωνc κάθε διόρθωση που
έχει επέλθει στο έγγραφο, ιδίως στη σελίδα

ε τα δεδο ένα προσωπικού

χαρακτήρα, πρέπει να αιτιολογείται από τον ταξιδιώτη).
–

Ελέγξατε τα δεδο ένα που υπάρχουν στο σύστη α αρχείων. Ταυτόχρονα, να
κρατάτε συνεχώς λεκτική επαφή

ε τον ταξιδιώτη και να παρατηρείτε τη

συ περιφορά και τις αντιδράσεις του (π.χ. νευρικότητα, επιθετική στάση,
υπερβολική προθυ ία για συνεργασία).
–

Προτού επιθέσετε τη συνοριακή σφραγίδα, βεβαιωθείτε ότι ο ταξιδιώτης δεν
υπερέβη την επιτρεπό ενη περίοδο παρα ονής κατά την τελευταία παρα ονή
του στην επικράτεια των κρατών Σένγκεν (ήτοι 3 ήνες κατά τη διάρκεια ενός
εξα ήνου).

–

Μην ανακρίνετε τον ταξιδιώτη σαν να ήταν πιθανός εγκλη ατίας ή παράνο ος
ετανάστης. Όλες οι ερωτήσεις που του θέτετε πρέπει να είναι καλοζυγισ ένες
και διατυπω ένες ε φιλικό τρόπο.

–

Οι ερωτήσεις που απευθύνει ο ταξιδιώτης δεν πρέπει να θεωρούνται φορτικές
και πρέπει να απαντώνται ε κατατοπιστικό και ευγενικό τρόπο.

1.4

Οι πάντες πρέπει να υποβάλλονται σε ελάχιστο έλεγχο κατά την είσοδο και έξοδοc ο
έλεγχος αυτός συνίσταται στην εξακρίβωση της ταυτότητας του εκάστοτε ατό ου σε
αντιπαραβολή ε τα έγγραφα που του επιτρέπουν να διασχίσει τα σύνορα. Ο ελάχιστος
έλεγχος έγκειται συνήθως σε γρήγορο και απλό έλεγχο του ταξιδιωτικού εγγράφου
προκει ένου να εξακριβωθεί η εγκυρότητά του και να ανιχνευθεί η ύπαρξη τυχόν
ενδείξεων πλαστογράφησης ή παραποίησης. Ο ελάχιστος έλεγχος είναι δυνατό να
περιλα βάνει επίσης την αναδρο ή, στις κατάλληλες βάσεις δεδο ένων, σε πληροφορίες
σχετικά ε έγγραφα που έχουν αποτελέσει αντικεί ενο κλοπής, κατάχρησης, απώλειας ή
ακύρωσης.
Ο ελάχιστος έλεγχος πρέπει να αποτελεί τον κανόνα για τα άτο"α που απολαύουν του
κοινοτικού δικαιώ"ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας (βλ. το ση . 3.1 κατωτέρω).

1.5

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη έλεγχο, ο οποίος πρέπει να
διενεργείται

ε τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω. Εντούτοις, ειδικοί κανόνες

ισχύουν για τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
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α)

αρχηγοί κρατών και έλη της συνοδείας τους (ση . 3.2)c

β)

χειριστές αεροσκαφών και άλλα έλη του πληρώ ατος (ση . 3.3)c

γ)

ναυτικοί (ση . 3.4)c

δ)

Κάτοχοι διπλω ατικών, επίση ων ή υπηρεσιακών διαβατηρίων και έλη διεθνών
οργανισ ών (ση είο 3.5)c

ε)

κάτοικοι παρα εθόριων περιοχών οι οποίοι απολαύουν καθεστώτος τοπικής
διασυνοριακής κυκλοφορίας (ση . 3.6)c

στ)
ζ)

ανήλικοι (ση . 3.7)c
αθητές σχολείων από τρίτες χώρες οι οποίοι κατοικούν σε κράτος έλος ή σε τρίτη
χώρα για την οποία δεν ισχύει υποχρέωση θεώρησης (ση . 3.8)c

η)

διασυνοριακοί εργαζό ενοι (ση . 3.9)c

θ)

τουρίστες από τη Λαϊκή 3η οκρατία της Κίνας («τουρίστες ΚΕΠ») (ση . 3.10).

Οι έλεγχοι στους οποίους υποβάλλονται οι απάτριδες και οι πρόσφυγες διενεργούνται ε
τον ίδιο τρόπο όπως και οι έλεγχοι για τους υπηκόους τρίτων χωρών εν γένει (βλ. τ ή α Ι,
παρ. 10 σχετικά ε τους αιτούντες άσυλο).
N.B. Για τους ελέγχους επί υπηκόων τρίτων χωρών που είναι

έλη της οικογενείας

πολιτών της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνο οσπονδίας (πρόσωπα που απολαύουν
του κοινοτικού δικαιώ ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας) βλ. το ση είο 3.1
* Σύνδεσ ος:
H Έγγραφα που χορηγούνται από τα κράτη Σένγκεν στους απάτριδες και τους πρόσφυγες
H Απαλλαγές από την υποχρέωση θεώρησης για τους απάτριδες και τους πρόσφυγες
1.6

Ο πλήρης έλεγχος κατά την είσοδο συνίσταται στην εξακρίβωση της εκπλήρωσης όλων
των προϋποθέσεων εισόδου, ως εξής:
– εξακρίβωση ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει στην κατοχή του έγκυρο έγγραφο ή
έγγραφα που επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων και των οποίων δεν έχει λήξει η
ισχύς, καθώς επίσης ότι αυτά συνοδεύονται, αναλόγως της περιπτώσεως, από την
αναγκαία θεώρηση ή τίτλο παρα ονήςc
– διεξοδικός έλεγχος του ταξιδιωτικού εγγράφου προκει ένου να διαπιστωθούν τυχόν
ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης. Στις κατάλληλες περιπτώσεις, η εξέταση
των ταξιδιωτικών εγγράφων, των θεωρήσεων και των τίτλων παρα ονής πρέπει να
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διενεργείται έσω της σύγκρισής τους ε υποδείγ ατα εγγράφων εν ισχύι τα οποία
επιτρέπουν στον κάτοχο να διαβεί τα σύνορα και
θεωρήσεων, καθώς επίσης

ε υποδείγ ατα αυτοκόλλητων

ε τη χρήση εξοπλισ ού όπως είναι οι υπεριώδεις

λα πτήρες, οι εγενθυτικοί φακοί, οι λα πτήρες ανάκτησης, τα ικροσκόπια και τα
«κιβώτια εγγράφων» καθώς επίσης, εάν παρίσταται ανάγκη, περισσότερο εξελιγ ένου
εξοπλισ ού (π.χ. φάσ ατος βίντεο)c
– εξέταση των σφραγίδων εισόδου και εξόδου που υπάρχουν στο ταξιδιωτικό έγγραφο
του εκάστοτε υπηκόου τρίτης χώρας, προκει ένου να ελεγχθεί,

ε σύγκριση των

η ερο ηνιών εισόδου και εξόδου, κατά πόσον ο κάτοχος δεν έχει ήδη υπερβεί την
επιτρεπό ενη έγιστη περίοδο παρα ονής στην επικράτεια των κρατών Σένγκεν, που
είναι τρεις ήνες κατά τη διάρκεια ενός εξα ήνου. Το χρονικό διάστη α των τριών
ηνών πρέπει να υπολογίζεται από την η ερο ηνία της πρώτης εισόδουc
– εξακρίβωση των ση είων αναχώρησης και προορισ ού του εκάστοτε υπηκόου τρίτης
χώρας και του σκοπού της επιδιωκό ενης παρα ονήςc επίσης, οσάκις είναι αναγκαίο,
έλεγχος των αντίστοιχων δικαιολογητικώνc
– εξακρίβωση του ότι ο εκάστοτε υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει επαρκή έσα διαβίωσης
για τη διάρκεια και τον σκοπό της επιδιωκό ενης παρα ονής, για την επιστροφή του
στη χώρα καταγωγής ή τη ετάβασή του σε τρίτη χώρα ή του ότι είναι σε θέση να
αποκτήσει τα έσα αυτά ε νό ι ο τρόπο. Για την εκτί ηση των έσων διαβίωσης,
λα βάνονται υπόψη τα ποσά αναφοράς που έχει καθορίσει το εκάστοτε κράτος
Σένγκεν.
– Ο έλεγχος της ύπαρξης επαρκών

έσων διαβίωσης επιτρέπεται να στηριχθεί στα

ετρητά, τις ταξιδιωτικές επιταγές και τις πιστωτικές κάρτες που έχει στην κατοχή του
ο εκάστοτε υπήκοος τρίτης χώρας. Οι δηλώσεις ανάληψης ευθύνης, οσάκις τις
προβλέπει η εθνική νο οθεσία, και οι εγγυητικές επιστολές/πρόσκληση από έρους του
προσώπου που θα παράσχει φιλοξενία, όπως αυτές ορίζονται στην εθνική νο οθεσία,
σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας πρόκειται να φιλοξενηθεί από κάποιο
πρόσωπο,

πορούν επίσης να θεωρηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη

επαρκών έσων διαβίωσης.
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– Η εγκυρότητα ιας πιστωτικής κάρτας είναι δυνατό να εξακριβωθεί έσω επικοινωνίας
ε την εταιρεία που την έχει εκδώσει ή ε τη χρήση άλλων εγκαταστάσεων που είναι
διαθέσι ες στο εθοριακό ση είο διέλευσης (π.χ. ανταλλακτήριων συναλλάγ ατος).
– Η πρόσκληση από τα πρόσωπα που πρόκειται να παράσχουν φιλοξενία στον ταξιδιώτη
πορεί να ελέγχεται ε απευθείας επικοινωνία αζί τους ή ε έλεγχο της καλής πίστης
των προσώπων αυτών ε τη εσολάβηση των εθνικών ση είων επαφής του κράτους
έλους στο οποίο έχουν την κατοικία τους οι προσκαλούντες.
– Εξακρίβωση του ότι ο εκάστοτε υπήκοος τρίτης χώρας, το

έσο

εταφοράς που

χρησι οποιεί και τα αντικεί ενα που εταφέρει δεν είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο
τη δη όσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δη όσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις
οποιουδήποτε εκ των κρατών Σένγκεν. Η εξακρίβωση αυτή περιλα βάνει οπωσδήποτε
την ά εση αναδρο ή σε δεδο ένα και σε σή ατα για φυσικά πρόσωπα καθώς και, εν
ανάγκη, για αντικεί ενα που είναι καταχωρη ένα στο Σύστη α Πληροφοριών Σένγκεν
(SIS) και στα εθνικά αρχεία δεδο ένων, καθώς επίσης τις ενέργειες που πρέπει
ενδεχο ένως να πραγ ατοποιηθούν ε βάση το καταχωρηθέν σή α.
* Κατευθυντήριες γρα""ές σχετικά "ε την έννοια της «απειλής για τη δη"όσια υγεία»
ενόψει της άρνησης εισόδου:
Η υπόψη έννοια καλύπτει «κάθε ασθένεια που

πορεί να λάβει διαστάσεις επιδη ίας,

όπως ορίζεται στον 3ιεθνή Κανονισ ό Υγείας («3ΚΥ») του Παγκόσ ιου Οργανισ ού
Υγείας («ΠΟΥ») και άλλες ολυσ ατικές ασθένειες ή εταδοτικές παρασιτικές ασθένειες,
εφόσον υπόκεινται σε προστατευτικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τους υπηκόους των
κρατών ελών».
Για τους σκοπούς του παρόντος εγχειριδίου, κάθε απειλή για την υγεία των Ευρωπαίων
πολιτών, καθώς επίσης οι αποφάσεις για τα ληπτέα ουσιαστικά έτρα θα αξιολογούνται
και θα αποφασίζονται έσω του κοινοτικού δικτύου το οποίο έχει συγκροτηθεί δυνά ει
της απόφασης 2119/98/ΕΚ και του συναφούς Συστή ατος Έγκαιρης Προειδοποίησης και
Αντίδρασης (EWRS), καθώς επίσης

έσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και

Ελέγχου Νόσων (ECDC), η συγκρότηση του οποίου προβλέπεται στον κανονισ ό (ΕΚ)
αριθ. 851/2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.
Οι αρχές EWRS περιλα βάνουν τις αρχές δη όσιας υγείας των κρατών

ελών και

δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία ε τους εθνικούς εγκεκρι ένους
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φορείς παρακολούθησης. Το ECDC προβαίνει στην αξιολόγηση του κινδύνου για την
εκάστοτε απειλή (www.ecdc.eu.int).
Επο ένως, οι αρχές εκάστου κράτους έλους οι οποίες είναι αρ όδιες για την υλοποίηση
υγειονο ικών έτρων πρέπει οπωσδήποτε να συ πράττουν, σύ φωνα ε τις διατάξεις της
εθνικής και της κοινοτικής νο οθεσίας περί προστασίας της δη όσιας υγείας και τις
διαδικασίες που θεσπίζει έκαστο κράτος έλος, στην αξιολόγηση του κινδύνου για τη
δη όσια υγεία προκει ένου να επιτραπεί ή να απαγορευθεί η είσοδος ενός φυσικού
προσώπου στα σύνορα.
1.7

Ο πλήρης έλεγχος κατά την έξοδο συνίσταται στα εξής:
– εξακρίβωση του ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει στην κατοχή του έγκυρο έγγραφο που
επιτρέπει τη διέλευση των συνόρωνc
– έλεγχο του ταξιδιωτικού εγγράφου προκει ένου να διαπιστωθούν τυχόν ενδείξεις
πλαστογράφησης ή παραποίησηςc
– εφόσον είναι δυνατό, εξακρίβωση του ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν θεωρείται ότι
συνιστά απειλή για τη δη όσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις
οποιουδήποτε εκ των κρατών Σένγκεν.

Τυχόν περαιτέρω έλεγχοι κατά την έξοδο είναι δυνατό να περιλα βάνουν:
– εξακρίβωση του ότι ο ενδιαφερό ενος διαθέτει έγκυρη θεώρηση, αν αυτή είναι
υποχρεωτική, εκτός εάν έχει στην κατοχή του έγκυρο τίτλο παρα ονής εκδοθέντα από
τα κράτη Σένγκεν ή άλλο επίση ο έγγραφο που του επιτρέπει να παρα είνει ή να
εισέλθει εκ νέου στην επικράτεια τουςc
– εξακρίβωση του ότι ο ταξιδιώτης δεν υπερέβη τη

έγιστη επιτρεπό ενη περίοδο

παρα ονής στην επικράτεια των κρατών Σένγκενc
– αναδρο ή στα σή ατα για φυσικά πρόσωπα και αντικεί ενα που περιλα βάνονται στο
SIS και στις αναφορές που υπάρχουν στα εθνικά αρχεία δεδο ένων.
1.8

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν στην κατοχή τους τίτλο παρα ονής εκδοθέντα από
κράτος Σένγκεν δεν πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να καλούνται να αποδείξουν τον σκοπό
της επιδιωκό ενης παρα ονής ούτε την κατοχή έσων διαβίωσης. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι
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έλεγχοι, ιδίως δε η εξέταση των ταξιδιωτικών εγγράφων και των εγγράφων παρα ονής και
οι αναζητήσεις στο SIS και σε εθνικές βάσεις δεδο ένων, είναι υποχρεωτικό να
διενεγούνται, όπως εξηγείται στα ανωτέρω ση εία 1.4, 1.5, 1.6 και 1.7.
1.9

Αν του ζητηθεί από το πρόσωπο που υποβάλλεται σε πλήρη έλεγχο, ο συνοριοφύλακας
που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να του επιδείξει την υπηρεσιακή του ταυτότητα, είναι
υποχρεω ένος να του γνωστοποιήσει τον υπηρεσιακό αριθ ό ταυτότητάς του, καθώς
επίσης, αν οι περιστάσεις το επιτρέπουν, να του γνωστοποιήσει το ονο ατεπώνυ ό του. Ο
συνοριοφύλακας πορεί να αρνηθεί να γνωστοποιήσει το ονο ατεπώνυ ό του αν υπάρχει
οποιοσδήποτε λόγος που τον κάνει να πιστεύει ότι ενδέχεται να υποστεί σοβαρή βλάβη
εξαιτίας του γεγονότος αυτού (παραδείγ ατος χάρη, αν δεχθεί απειλή για αντεκδίκηση).
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πρέπει να παρέχονται όνο ο αριθ ός της υπηρεσιακής
ταυτότητας και η ονο ασία και η διεύθυνση της αρχής στην οποία υπηρετεί.

1.10

Για να ην επιβραδύνονται οι διαδικασίες ελέγχου στα κουβούκλια εισόδου/εξόδου όπου
διενεργείται οι πρωτοβάθ ιος έλεγχος και αν είναι αναγκαία η διενέργεια πρόσθετων
εξακριβώσεων, οι πλήρεις έλεγχοι που

νη ονεύονται παραπάνω

πορούν να

διενεργούνται σε διαφορετικό χώρο εκτός κουβουκλίων («δευτεροβάθ ιοι έλεγχοι»).

Εφόσον ζητηθεί από τον εκάστοτε υπήκοο τρίτης χώρας, και υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχουν οι κατάλληλες προς τούτο εγκαταστάσεις, οι εν λόγω πλήρεις έλεγχοι πρέπει να
διενεργούνται σε η δη όσιο και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο. Στην περίπτωση αυτή, ο
υπήκοος τρίτης χώρας πρέπει να ενη ερώνεται για τον σκοπό των ελέγχων, καθώς και για
τη σχετική διαδικασία. Η ενη έρωση αυτή πορεί να γίνεται υπό τη ορφή αφίσας ή
ενη ερωτικού φυλλαδίου το οποίο επιδίδεται στον ενδιαφερό ενο. Το ενη ερωτικό
φυλλάδιο ή η αφίσα πρέπει να είναι διαθέσι α σε όλες τις επίση ες γλώσσες της Ένωσης
και στη γλώσσα ή τις γλώσσες των χωρών που συνορεύουν ε τα οικεία κράτη έλη.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (άρθρα 6 και 7, παραρτή ατα I και IV)
H Απόφαση 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου της 24ης
Σεπτε βρίου 1998 για τη δη ιουργία δικτύου επιδη ιολογικής παρακολούθησης και
ελέγχου των εταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα (ΕΕ L 268, 3.10.1998, σ. 1)
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H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου
της 21ης Απριλίου 2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (ΕΕ L 142, 30.04.2004, σ. 1)
H Κανονισ ός αριθ. 2252/2004 του Συ βουλίου της 13ης 3εκε βρίου 2004 σχετικά ε την
καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιο ετρικών
στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών ελών (ΕΕ L 385 της
29.12.2004, σ. 1)
H 3ιεθνής Κανονισ ός Υγείας (ΠΟΥ)
H Απόφαση του 3ικαστηρίου της 3ης Οκτωβρίου 2006, υπόθεση CH241/06 Bot κατά Préfet
du ValHdeHMarne
2.

Αναζητήσεις στο Σύστη α Πληροφοριών Σένγκεν

2.1

Το SIS πρέπει να χρησι οποιείται για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά ε φυσικά
πρόσωπα και αντικεί ενα, ιδίως δε σχετικά ε:
– πρόσωπα που καταζητούνται

ε σκοπό τη σύλληψη και παράδοση επί τη βάσει

ευρωπαϊκού εντάλ ατος σύλληψης ή πρόσωπα που καταζητούνται

ε σκοπό την

προσωρινή σύλληψη και έκδοσή τουςc
– υπηκόους τρίτους χωρών στους οποίους δεν επιτρέπεται η είσοδος στην επικράτεια των
κρατών Σένγκενc
– πρόσωπα των οποίων αγνοείται η τύχη ή πρόσωπα που, για τη δική τους προστασία ή
την αποτροπή απειλών, πρέπει να τεθούν υπό προσωρινή αστυνο ική προστασίαc
– πρόσωπα που καταζητούνται σε σχέση ε δικαστική διαδικασίαc
– πρόσωπα και αντικεί ενα που πρέπει να υποβληθούν σε διακριτική παρακολούθηση ή
ειδικούς ελέγχουςc
– αντικεί ενα προς κατάσχεση ή χρήση ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία.
2.2.

Στάση που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση που η αναζήτηση στο SIS οδηγήσει σε θετικό
αποτέλεσ α:

2.2.1

Τα φυσικά πρόσωπα που καταζητούνται ε σκοπό τη σύλληψη πρέπει να παραδίδονται
στις αρχές που είναι αρ όδιες για τη λήψη απόφασης σχετικά ε την προσωρινή τους
κράτηση ενόψει της έκδοσης ή της παράδοσής τους στο αιτούν κράτος έλος.
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2.2.2

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους δεν επιτρέπεται η είσοδος πρέπει να
εταφέρονται το ταχύτερο δυνατό πίσω στον τόπο από τον οποίον ήλθαν ή στη χώρα
καταγωγής τους, εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να
παρα ένουν υπό επιτήρηση από τους συνοριοφύλακες έχρι την αναχώρησή τους από την
επικράτεια του εκάστοτε κράτους Σένγκεν.

2.2.3

Είναι υποχρεωτικό να λα βάνεται η συγκατάθεση των ενηλίκων προσώπων πριν από την
ενη έρωση του προσώπου που δήλωσε την εξαφάνισή τους.

2.2.4

Ειδική προσοχή πρέπει να αποδίδεται στους ανηλίκους και στα πρόσωπα τα οποία,
σύ φωνα ε απόφαση των κρατικών αρχών (δικαστικών ή διοικητικών) πρέπει να τεθούν
υπό

προστασία.

Προτού

αναληφθεί

οποιαδήποτε

περαιτέρω

ενέργεια

πρέπει

προηγου ένως να πραγ ατοποιούνται διαβουλεύσεις ε τις εν λόγω αρχές.
2.2.5

Τα δεδο ένα που περιλα βάνονται ε σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση πρέπει να
επιτρέπουν τη λήψη των ακόλουθων, εταξύ άλλων, πληροφοριών:
– τόπος, χρόνος και λόγος του ελέγχουc
– δρο ολόγιο και προορισ ός του ταξιδιούc
– πρόσωπα που συνοδεύουν τον ενδιαφερό ενο ή επιβαίνοντες στο όχη α, σκάφος ή
αεροσκάφοςc
– το όχη α, σκάφος, αεροσκάφος ή ε πορευ ατοκιβώτιο που χρησι οποιείταιc
– τα εταφερό ενα αντικεί εναc
– περιστάσεις υπό τις οποίες βρέθηκε το πρόσωπο ή το όχη α, σκάφος, αεροσκάφος ή
ε πορευ ατοκιβώτιο.
Κατά τη συγκέντρωση των εν λόγω πληροφοριών δεν πρέπει να διαταράσσεται ο
διακριτικός χαρακτήρας της παρακολούθησης.
* Βέλτιστη πρακτική – Αίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά "ε σή"α στο SIS:
Όταν ένα πρόσωπο ζητά πληροφορίες σχετικά

ε την επεξεργασία προσωπικών του

δεδο ένων στο SIS και σχετικά ε τα δικαιώ ατα πρόσβασης που του αναγνωρίζονται, ο
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συνοριοφύλακας πρέπει να του γνωστοποιεί τα στοιχεία των αρ όδιων εθνικών αρχών,
περιλα βανο ένων των αρχών που είναι υπεύθυνες για την προστασία δεδο ένων, έσω
των οποίων ο ενδιαφερό ενος πορεί να ασκήσει τα δικαιώ ατά του.
2.2.6

Στα αντικεί ενα προς κατάσχεση ή χρήση ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία
περιλα βάνονται τα εξής:
α)

ηχανοκίνητα οχή ατα κυλινδρισ ού εγαλύτερου των 50 cc, πλοία και αεροσκάφη
που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθείc

β)

ρυ ούλκες βάρους, χωρίς φορτίο, άνω των 750 kg, τροχόσπιτα, βιο ηχανικός
εξοπλισ ός, εξωλέ βιες

ηχανές και ε πορευ ατοκιβώτια που έχουν κλαπεί,

υπεξαιρεθεί ή απωλεσθείc
γ)

πυροβόλα όπλα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθείc

δ)

κενά επίση α έγγραφα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί πριν από την
έκδοσή τουςc

ε)

εκδοθέντα έγγραφα ταυτότητας, όπως διαβατήρια, δελτία ταυτότητας, άδειες
οδήγησης, τίτλοι παρα ονής και ταξιδιωτικά έγγραφα που έχουν κλαπεί,
υπεξαιρεθεί, απωλεσθεί ή ακυρωθείc

στ)

άδειες κυκλοφορίας οχη άτων και πινακίδες αριθ ού κυκλοφορίας που έχουν
κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απωλεσθεί ή ακυρωθείc

ζ)

τραπεζογρα

άτια (προση ειω ένα χαρτονο ίσ ατα)c

η)

χρεώγραφα και

έσα πληρω ής, π.χ. επιταγές, πιστωτικές κάρτες, ο ολογίες και

ετοχές, που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απωλεσθεί ή ακυρωθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά ε τη στάση που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση
ανεύρεσης σή ατος στο SIS, οι συνοριοφύλακες παραπέ πονται στο εγχειρίδιο SIRENE.
* Νο ική βάση:
H Σύ βαση Σένγκεν (άρθρα 93H118)
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3.

Ειδικοί κανόνες για τους ελέγχους επί συγκεκρι ένων κατηγοριών προσώπων

3.1

Πρόσωπα που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώ"ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας

3.1.1

Βάσει γενικού κανόνα, τα πρόσωπα που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώ ατος της
ελεύθερης κυκλοφορίας δύνανται να διασχίζουν τα σύνορα ενός κράτους έλους εφόσον
διαθέτουν τα ακόλουθα επίση α έγγραφα:
– πολίτες της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνο οσπονδίας: δελτίο ταυτότητας ή
διαβατήριοc
–

έλη της οικογενείας πολιτών της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνο οσπονδίας τα
οποία έχουν την ιθαγένεια τρίτης χώρας: διαβατήριο. Ακό η, ενδέχεται να τους ζητηθεί
να διαθέτουν θεώρηση εισόδου, αν είναι υπήκοοι τρίτης χώρας για την οποία ισχύει
υποχρέωση θεώρησης, εκτός αν διαθέτουν έγκυρο τίτλο ή κάρτα παρα ονής που έχει
εκδοθεί από κράτος έλος (ή από χώρα του ΕΟΧ ή από την Ελβετική Συνο οσπονδία).

N.B. Με βάση τη συ φωνία που έχει συναφθεί

εταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας και των κρατών ελών της και, αφετέρου, της Ελβετικής Συνο"οσπονδίας
σχετικά

ε την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, η παραπάνω ρύθ ιση καλύπτει

επίσης τους

ισθωτούς εργαζό ενους, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, ενός παροχέα

υπηρεσιών που είναι ενσω ατω ένοι στην αγορά εργασίας της Ελβετίας ή κάποιου
κράτους

έλους και που είναι αποσπασ ένοι για την παροχή

ιας υπηρεσίας στην

επικράτεια της Ελβετίας ή κάποιου κράτους έλους (άρθρο 17 του παραρτή ατος I της
συ φωνίας).
3.1.2

Παρόλα αυτά, αν ένα πρόσωπο που απολαύει του κοινοτικού δικαιώ ατος της ελεύθερης
κυκλοφορίας δεν διαθέτει τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα ή, αν είναι υποχρεωτικές, τις
αναγκαίες θεωρήσεις, το οικείο κράτος έλος οφείλει, πριν του αρνηθεί την είσοδο στην
επικράτειά του, να του παράσχει κάθε εύλογη δυνατότητα για την απόκτηση των
αναγκαίων εγγράφων ή για την αποστολή και παράδοσή τους στον ενδιαφερό ενο εντός
εύλογης προθεσ ίας ή για την τεκ ηρίωση ή απόδειξη ε άλλους τρόπους του ισχυρισ ού
του ότι απολαύει του δικαιώ ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

3.1.3

Κατά συνέπεια, οι έλεγχοι επί των ατό ων που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώ ατος
της ελεύθερης κυκλοφορίας πρέπει κατά κανόνα να περιορίζονται στην εξακρίβωση της
ταυτότητας και της ιθαγένειας/των συγγενικών τους δεσ ών (πρόκειται για τον λεγό ενο
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«ελάχιστο έλεγχο», βλ. παραπάνω στο ση είο 1.4). Επο ένως, δεν πρέπει να τους
απευθύνεται κα ία ερώτηση σχετικά ε τον σκοπό του ταξιδιού τους, τα ταξιδιωτικά τους
σχέδια, βεβαίωση εργασίας,

ισθολογικές καταστάσεις, αντίγραφα κίνησης τραπεζικού

λογαριασ ού, τη στέγασή τους, τα

έσα διαβίωσης που διαθέτουν ή άλλα δεδο ένα

προσωπικού χαρακτήρα.
3.1.4

Παρόλα αυτά, σε η συστη ατική βάση και προκει ένου να διασφαλισθεί ότι η παρουσία
τέτοιων ατό ων δεν συνιστά πραγ ατική, παρούσα και αρκούντως σοβαρή απειλή για την
εσωτερική ασφάλεια, τη δη όσια τάξη ή τις διεθνείς σχέσεις των κρατών ελών ή απειλή
για τη δη όσια υγεία, οι συνοριοφύλακες έχουν την εξουσία να διενεργούν επιπλέον
έλεγχο για τα υπόψη άτο α, ε αναζήτηση στις εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις δεδο ένων.
Ένα θετικό αποτέλεσ α αναζήτησης στο SIS ή σε άλλες βάσεις δεδο ένων δεν συνιστά
από όνο του ικανό λόγο για την άρνηση εισόδου σε ένα άτο ο το οποίο απολαύει του
κοινοτικού δικαιώ ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας (βλ. τ ή α Ι, ση είο 6.3 σχετικά ε
τους κανόνες που ισχύουν για την άρνηση εισόδου σε άτο α που απολαύουν του
κοινοτικού δικαιώ ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας).
Οι τυχόν προηγού ενες ποινικές καταδίκες δεν συνιστούν από όνες τους λόγο άρνησης
εισόδου.
* Νο ική βάση – Νο ολογία:
H Οδηγία 38/2004/ΕΚ (άρθρα 4, 5 και 27)
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (άρθρο 7)
H Συ φωνία εταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών ελών της και,
αφετέρου, της Ελβετικής Συνο οσπονδίας σχετικά ε την ελεύθερη κυκλοφορία των
ανθρώπων, 21 Ιουνίου 1999
H Απόφαση του 3ικαστηρίου, της 25ης Ιουλίου 2002, υπόθεση C 459/99, MRAX κατά του
Βελγίου
Απόφαση του 3ικαστηρίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2005, υπόθεση C 215/03, Salah
Oulane κατά Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
Απόφαση του 3ικαστηρίου της 31ης Ιανουαρίου 2006, υπόθεση CH503/03, Επιτροπή κατά
της Ισπανίας
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3.2

Αρχηγοί κρατών

Οι αρχηγοί κρατών και των έλη της συνοδείας τους των οποίων η άφιξη και η αναχώρηση έχουν
αναγγελθεί επισή ως στους συνοριοφύλακες δια της διπλω ατικής οδού δεν επιτρέπεται να
υποβάλλονται σε συνοριακούς ελέγχους.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VII)
3.3

Κυβερνήτες αεροσκαφών

3.3.1

Οι κυβερνήτες αεροσκάφους και τα άλλα έλη του πληρώ ατος πορούν να διασχίζουν τα
σύνορα στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους ε βάση την άδεια κυβερνήτη
αεροσκάφους ή το πιστοποιητικό

έλους πληρώ ατος αεροσκάφους κατά τα

προβλεπό ενα στο παράρτη α 9 της σύ βασης της 7ης 3εκε βρίου 1944 περί διεθνούς
πολιτικής αεροπορίας («σύ βαση ICAO»), οσάκις τα εν λόγω πρόσωπα:
α)

επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε αερολι ένα ενδιά εσου σταθ ού ή σε
αερολι ένα προορισ ού που βρίσκεται στην επικράτεια ενός κράτους Σένγκενc

β)

εισέρχονται στα γεωγραφικά όρια δή ου ή κοινότητας στην οποία υπάγεται ο
αερολι ένας ενδιά εσου σταθ ού ή ο αερολι ένας προορισ ού που βρίσκεται στην
επικράτεια ενός κράτους Σένγκενc

γ)

εταβαίνουν

ε οποιοδήποτε

εταφορικό

έσο σε αερολι ένα ευρισκό ενο στην

επικράτεια ενός κράτους Σένγκεν για να επιβιβασθούν σε αεροσκάφος το οποίο
αναχωρεί από αυτόν τον ίδιο αερολι ένα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, πρέπει να συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις εισόδου που
ισχύουν για τους υπηκόους τρίτων χωρών.
3.3.2.

Όποτε είναι δυνατό, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε αερολι ένες, πρέπει να δίδεται
προτεραιότητα στον έλεγχο των πληρω άτων των αεροσκαφών, τα οποία είναι σκόπι ο να
ελέγχονται είτε πριν από τους επιβάτες είτε σε ειδικούς για τον σκοπό αυτό χώρους. Τα
πληρώ ατα που είναι γνωστά στο προσωπικό συνοριακού ελέγχου από την εκτέλεση των
καθηκόντων του επιτρέπεται να υποβάλλονται απλώς σε δειγ ατοληπτικούς ελέγχους.
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* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VII)
H Σύ βαση ICAO
3.4

Ναυτικοί

3.4.1

Οι ναυτικοί επιτρέπεται να αποβιβάζονται από το πλοίο, δηλαδή να παρα ένουν στην
περιοχή του λι ένα στον οποίον σταθ εύει το πλοίο τους ή σε παρακεί ενους δή ους και
κοινότητες, εφόσον είναι εφοδιασ ένοι

ε δελτίο ταυτότητας ναυτικού το οποίο έχει

εκδοθεί σύ φωνα ε τη σύ βαση της Γενεύης της 19ης Ιουνίου 2003 (αριθ. 185) και τη
σύ βαση του Λονδίνου της 9ης Απριλίου 1965 («σύ βαση FAL») καθώς και σύ φωνα ε
τις συναφείς εθνικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόψη έγγραφο αναγνωρίζεται
από το οικείο κράτος Σένγκεν. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι υποχρεω ένοι να
παρουσιάζονται σε ση είο διέλευσης των συνόρων, υπό την προϋπόθεση ότι
περιλα βάνονται στον κατάλογο του πληρώ ατος του πλοίου στο οποίο εργάζονται, ο
οποίος έχει προηγου ένως υποβληθεί στις αρ όδιες αρχές προς έλεγχο.
Sστόσο, αν κάτι τέτοιο δικαιολογείται ε βάση την αξιολόγηση των κινδύνων όσον αφορά
την εσωτερική ασφάλεια και την παράνο η

ετανάστευση, οι ναυτικοί πρέπει να

υποβάλλονται στον συνήθη πλήρη έλεγχο που προβλέπεται για τους υπηκόους τρίτων
χωρών.
3.4.2

Οι ναυτικοί που σκοπεύουν να εταβούν εκτός των δή ων και κοινοτήτων που βρίσκονται
κοντά στους λι ένες πρέπει να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις εισόδου στην επικράτεια
των κρατών Σένγκεν.
Sστόσο, είναι δυνατό να επιτραπεί σε έναν κάτοχο ναυτικού φυλλαδίου ή δελτίου
ταυτότητας ναυτικού να εισέλθει στην επικράτεια ενός κράτους Σένγκεν, ακό η και αν δεν
διαθέτει έγκυρη θεώρηση ή/και δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκή έσα
διαβίωσης, στις περιπτώσεις που καθορίζονται κατωτέρω:
– επιβίβαση σε πλοίο που έχει ήδη αγκυροβολήσει ή του οποίου επίκειται η άφιξη σε
λι ένα ενός κράτους Σένγκενc
– διέλευση προς τρίτη χώρα ή επιστροφή στη χώρα καταγωγήςc
– περίπτωση κατεπείγοντος ή ανάγκης (ασθένεια, απόλυση, λήξη σύ βασης κλπ.).
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Σε αυτές τις περιπτώσεις, στους κατόχους ναυτικού φυλλαδίου ή δελτίου ταυτότητας
ναυτικού που υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης λόγω της ιθαγενείας τους και οι οποίοι
στερούνται θεώρησης κατά τον χρόνο εισόδου τους στην επικράτεια ενός κράτους Σένγκεν
πορεί να χορηγηθεί θεώρηση στα σύνορα (βλ. τ ή α Ι, παρ. 7 κατωτέρω).
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VII)
H Σύ βαση της Γενεύης αριθ.185
H Σύ βαση FAL
3.5

Κάτοχοι διπλω"ατικών, επίση"ων ή υπηρεσιακών διαβατηρίων και "έλη διεθνών
οργανισ"ών

3.5.1

Λα βανο ένων υπόψη των ιδιαίτερων προνο ίων και των ασυλιών που απολαύουν οι
κάτοχοι διπλω ατικών, επίση ων ή υπηρεσιακών διαβατηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί
από τρίτες χώρες ή τις κυβερνήσεις τους που έχουν αναγνωρισθεί από τα κράτη Σένγκεν
κατά τις ετακινήσεις τους στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, τα πρόσωπα
αυτά

πορούν να τυγχάνουν προτεραιότητας έναντι των άλλων ταξιδιωτών κατά τους

συνοριακούς

ελέγχους,

ολονότι

εξακολουθούν

να

υπόκεινται,

αναλόγως

της

περιπτώσεως, στην υποχρέωση θεώρησης. Οι κάτοχοι τέτοιου είδους εγγράφων δεν είναι
υποχρεω ένοι να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκή έσα διαβίωσης.
3.5.2

Εάν ένα πρόσωπο παρουσιαζό ενο στα εξωτερικά σύνορα επικαλείται προνό ια, ασυλίες
και απαλλαγές, ο συνοριοφύλακας πορεί να απαιτήσει την προσκό ιση αποδείξεων για
την ιδιότητά του,

ε την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών

εκδοθέντων από το διαπιστεύον κράτος ή διπλω ατικού διαβατηρίου, ή ε άλλο τρόπο. Σε
περίπτωση α φιβολίας, ο συνοριοφύλακας

πορεί, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, να

αποταθεί απευθείας στο Υπουργείο των Εξωτερικών.
Εξάλλου, οι συνοριοφύλακες δεν

πορούν να απαγορεύσουν στους κατόχους

διπλω ατικών, επίση ων ή υπηρεσιακών διαβατηρίων την είσοδο στην επικράτεια των
κρατών Σένγκεν χωρίς προηγου ένως να έχουν συ βουλευθεί τις αρ όδιες εθνικές αρχές.
Ο κανόνας αυτός ισχύει επίσης σε περίπτωση που έχει καταχωρηθεί σή α για το εκάστοτε
πρόσωπο στο SIS.
3.5.3

Τα

διαπιστευ ένα

έλη

των

διπλω ατικών

αποστολών

και

των

προξενικών

αντιπροσωπειών καθώς και οι οικογένειές τους πορούν να εισέρχονται στην επικράτεια
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των κρατών Σένγκεν

ε την επίδειξη κάρτας εκδοθείσας από τα Υπουργεία των

Εξωτερικών των κρατών Σένγκεν και του επίση ου εγγράφου που τους επιτρέπει τη
διέλευση των συνόρων.
Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εισόδου δεν είναι αναγκαίος όταν ο/η διπλω άτης
εισέρχεται στην επικράτεια του κράτους έλους όπου είναι διαπιστευ ένος/η και όπου έχει
δικαίω α ακροχρόνιας παρα ονής.
3.5.4

Οι διπλω άτες που είναι διαπιστευ ένοι εκτός της επικράτειας των κρατών Σένγκεν
πρέπει να εκπληρώνουν τις γενικές προϋποθέσεις εισόδου όταν

ετακινούνται για

ιδιωτικούς σκοπούς.
3.5.5

Αν υπάρχει κίνδυνος και δικαιολογη ένη υπόνοια για παράνο η συ περιφορά ή αξιόποινη
δραστηριότητα από

έρους διπλω άτη, πρέπει να ενη ερώνεται α έσως σχετικά το

Υπουργείο των Εξωτερικών της οικείας χώρας.
3.5.6

Βάσει της σύ βασης της Βιέννης περί διπλω ατικών σχέσεων της 18ης Απριλίου 1961, τα
έλη του διπλω ατικού σώ ατος απολαύουν του απαραβίαστου και των υπόλοιπων
ασυλιών όνο στη χώρα στην οποία είναι διαπιστευ ένοι, καθώς και στις χώρες από τις
διέρχονται κατά τη ετακίνησή τους ε σκοπό να καταλάβουν τη θέση στην οποία έχουν
τοποθετηθεί ή να επιστρέψουν σε αυτήν ή κατά την επάνοδό τους στη χώρα τους. Η
παραπάνω ρύθ ιση δεν ισχύει για τις ετακινήσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

3.5.7.

Τα

έλη διεθνών οργανισ ών που κατέχουν έγγραφα εκδοθέντα από τους διεθνείς

οργανισ ούς που απαριθ ούνται κατωτέρω είναι δυνατό, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους και εφόσον είναι δυνατό, να τυγχάνουν προτι ησιακής

εταχείρισης

κατά τους συνοριακούς ελέγχους.
Η ανωτέρω ρύθ ιση ισχύει, ιδίως, για τα ακόλουθα έγγραφα:
– άδεια διέλευσης (laissezHpasser) των Ηνω ένων Εθνών, που εκδίδεται για το
προσωπικό του Οργανισ ού Ηνω ένων Εθνών και για εκείνο των οργάνων που
εξαρτώνται από αυτόν βάσει της σύ βασης σχετικά ε τα προνό ια και τις ασυλίες των
ειδικών οργάνων, που θεσπίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνω ένων Εθνών στη
Νέα Υόρκη, στις 21 Νοε βρίου 1947c
– άδεια διέλευσης (laissezHpasser) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (EΚ)c
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– άδεια διέλευσης (laissezHpasser) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατο ικής Ενέργειας
(Ευρατό )c
– πιστοποιητικό νο ι οποίησης που εκδίδεται από τη Γενική Γρα

ατεία του

Συ βουλίου της Ευρώπηςc
– έγγραφα που εκδίδονται σύ φωνα ε την παράγραφο 2 του άρθρου ΙΙΙ της συ φωνίας
εταξύ των

ερών του Βορειοατλαντικού Συ φώνου σχετικά

ε το καθεστώς των

δυνά εών τους (δελτία στρατιωτικής ταυτότητας συνοδευό ενα από διατεταγ ένη
υπηρεσία, φύλλο πορείας ή ατο ική ή συλλογική διαταγή

ετακίνησης) καθώς και

έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο της «Εταιρικής σχέσης για την ειρήνη».
Κατά γενικό κανόνα, οι κάτοχοι των προαναφερθέντων εγγράφων δεν είναι υποχρεω ένοι
να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκή έσα διαβίωσης.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VII)
H Σύ βαση της Βιέννης για τις διπλω ατικές σχέσεις της 18ης Απριλίου 1961
3.6

Κάτοικοι παρα"εθόριων περιοχών οι οποίοι απολαύουν καθεστώτος τοπικής
διασυνοριακής κυκλοφορίας

3.6.1

Οι κάτοικοι παρα εθόριων περιοχών ό ορης τρίτης χώρας οι οποίοι διαθέτουν «άδεια
τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας» (στο εξής: «ΑΤ3Κ») εκδοθείσας στο πλαίσιο
καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας επί τη βάσει δι ερούς συ φωνίας
εταξύ κράτους έλους και της εκάστοτε τρίτης χώρας τυγχάνουν ειδικής αντι ετώπισης
κατά τη διέλευση των συνόρων. Συγκεκρι ένα:
– απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι
ΑΤ3Κ. Μπορεί να τους ζητηθεί να διαθέτουν διαβατήριο, επιπλέον της ΑΤ3Κ, εάν
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στις δι ερείς συ φωνίες που έχουν συναφθεί

ε την

εκάστοτε τρίτη χώραc
–

ετά την εξακρίβωση της εγκυρότητας και γνησιότητας της ΑΤ3Κ, η οποία πιστοποιεί
την ιδιότητα κατοίκου παρα εθόριας περιοχής του ενδιαφερο ένου, δεν πρέπει να
διενεργείται κανένας περαιτέρω έλεγχος ε αντικεί ενο τον σκοπό του ταξιδιού ή την
κατοχή έσων διαβίωσηςc
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– ούτε η ΑΤ3Κ ούτε το διαβατήριο, οσάκις είναι απαραίτητο, πρέπει να σφραγίζονται
κατά την είσοδο και έξοδο.
3.6.2

Η διέλευση των συνόρων πορεί να διευκολύνεται περαιτέρω για τα προαναφερθέντα
πρόσωπα επί τη βάσει δι ερών συ φωνιών εταξύ κράτους έλους και τρίτης χώρας, κατά
τα προβλεπό ενα στο τ ή α ΙΙ, παρ. 3.
* Νο ική βάση:
H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. …./2006 σχετικά ε την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία
H 3ι ερείς συ φωνίες που συνάπτονται από κράτη Σένγκεν σχετικά
διασυνοριακή κυκλοφορία

ε την τοπική

3.7

Ανήλικοι

3.7.1

Οι συνοριοφύλακες πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στους ανήλικους, είτε αυτοί
ταξιδεύουν συνοδευό ενοι είτε όχι.

3.7.2

Στην περίπτωση συνοδευό ενων ανηλίκων, ο συνοριοφύλακας πρέπει επίσης να ελέγχει
κατά πόσον τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν είναι επιφορτισ ένα ε τη γονική έρι να
επ’ αυτών, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος συνοδεύεται από έναν όνον
ενήλικο και υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι ο ανήλικος έχει ενδεχο ένως
αποσπασθεί παράνο α από την επι έλεια του προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί νό ι α η
γονική έρι να. Στην περίπτωση αυτή, ο συνοριοφύλακας πρέπει να προβαίνει σε όλες τις
έρευνες που είναι απαραίτητες προκει ένου να αποτραπεί η απαγωγή ή, εν πάση
περιπτώσει, η παράνο η απόσπαση του ανηλίκου.

3.7.3

Οι η συνοδευό ενοι ανήλικοι πρέπει να υποβάλλονται σε διεξοδικό έλεγχο, ε ενδελεχή
εξέταση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων και των υπόλοιπων δικαιολογητικών, ούτως
ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν εξέρχονται από την επικράτεια χωρίς τη συγκατάθεση του
προσώπου ή των προσώπων που ασκούν τη γονική έρι να επ’ αυτών.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VII)
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3.8

Μαθητές σχολείων από τρίτες χώρες οι οποίοι κατοικούν σε κράτος "έλος ή σε τρίτη
χώρα για την οποία δεν ισχύει υποχρέωση θεώρησης3

3.8.1

Οι αθητές σχολείων που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας για την οποία ισχύει υποχρέωση
θεώρησης αλλά κατοικούν νο ί ως σε ένα άλλο κράτος έλος και οι οποίοι ταξιδεύουν
στο πλαίσιο σχολικής εκδρο ής απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για ία
διέλευση ή σύντο η παρα ονή στην επικράτεια κάποιου άλλου κράτους έλους, εφόσον
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

συνοδεύονται από εκπαιδευτικό ο οποίος υπηρετεί στο εκάστοτε σχολείο και
διαθέτει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο και θεώρηση, αν αυτή η τελευταία είναι
απαραίτητηc

β)

ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να προσκο ίσει έντυπο, εκδοθέν από το εκάστοτε
σχολείο, το οποίο επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας όλων των αθητών που
συ

ετέχουν στην εκδρο ή και στο οποίο προσδιορίζονται ε σαφήνεια ο σκοπός

και οι συνθήκες της επιδιωκό ενης παρα ονής ή διέλευσηςc
γ)

οι αθητές διαθέτουν επίση ο έγγραφο που τους επιτρέπει να διασχίσουν τα σύνορα.

Πάντως, ισχύει απαλλαγή από την τελευταία αυτή προϋπόθεση, δηλαδή την κατοχή
έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου, εφόσον:
– το προαναφερθέν έντυπο περιέχει πρόσφατη φωτογραφία των

αθητών εκείνων οι

οποίοι δεν είναι σε θέση να αποδείξουν την ταυτότητά τους ε δελτίο ταυτότητας το
οποίο φέρει φωτογραφίαc
– η αρ όδια αρχή του κράτους

έλους όπου κατοικούν οι

αθητές επιβεβαιώνει το

γεγονός ότι οι αθητές κατοικούν σε αυτό, καθώς και το δικαίω ά τους να εισέλθουν εκ
νέου στην επικράτειά του και εξασφαλίζει την κατάλληλη πιστοποίηση της γνησιότητας
του εντύπου ( ε τη σφραγίδα της αρ όδιας εθνικής αρχής)c
– το κράτος έλος όπου κατοικούν οι αθητές έχει γνωστοποιήσει στα άλλα κράτη έλη
ότι επιθυ εί την αναγνώριση των καταλόγων που εκδίδει ως έγκυρων ταξιδιωτικών
εγγράφων.

3

Το παρόν τ ή α δεν ισχύει για τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελβετία.
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3.8.2

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν συνεπάγονται απαλλαγή των

αθητών σχολείων ούτε των

εκπαιδευτικών που τους συνοδεύουν από τους συνοριακούς ελέγχους στους οποίους
υπόκεινται ε βάση τις γενικές διατάξεις (τ ή α Ι, παρ. 1).
Είναι δυνατή η άρνηση της εισόδου ή διέλευσης των προαναφερθέντων προσώπων αν
συντρέχουν λόγοι που την υπαγορεύουν κατά τα προβλεπό ενα στο τ ή α Ι, παρ. 6.
3.8.3

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης είναι δυνατό να επεκταθεί και στους αθητές
σχολείων που συ

ετέχουν σε σχολική εκδρο ή και είναι υπήκοοι τρίτης χώρας για την

οποία ισχύει υποχρέωση θεώρησης αλλά κατοικούν ονί ως σε άλλη τρίτη χώρα για την
οποία ισχύει απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης (παραδείγ ατος χάρη,

αθητές

σχολείου που έχουν την βοσνιακή υπηκοότητα αλλά κατοικούν νο ί ως στην Κροατία).
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις ίδιες ε αυτές που ισχύουν για
τους αθητές σχολείων που κατοικούν σε κράτος έλος.
* Νο ική βάση:
H Απόφαση του Συ βουλίου 94/795/3ΕΥ της 30ής Νοε βρίου 1994
H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 (άρθρο 4)
3.9

9ιασυνοριακοί εργαζό"ενοι
Οι διασυνοριακοί εργαζό ενοι και οι άνθρωποι άλλων κατηγοριών που διασχίζουν
τακτικά τα σύνορα για να εταβούν στον τόπο εργασίας τους, εφόσον είναι γνώρι οι
στους συνοριοφύλακες λόγω του ότι διασχίζουν συχνά τα σύνορα στο ίδιο πάντα
εθοριακό ση είο διέλευσης και εφόσον δεν έχει προκύψει γι’ αυτούς από αρχικό έλεγχο
ύπαρξη σή ατος στο SIS ή σε εθνικό αρχείο δεδο ένων, πρέπει να υποβάλλονται όνο σε
δειγ ατοληπτικούς ελέγχους προκει ένου να εξασφαλίζεται ότι διαθέτουν έγκυρο έγγραφο
το οποίο τους επιτρέπει να διασχίσουν τα σύνορα και ότι πληρούν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις εισόδου. Οι δειγ ατοληπτικοί αυτοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται
σύ φωνα ε τις διαδικασίες που ισχύουν, αντιστοίχως, για τους υπηκόους τρίτων χωρών
γενικά και για τα άτο α που απολαύουν του κοινοτικού δικαιώ ατος της ελεύθερης
κυκλοφορίας.
Η συγκεκρι ένη κατηγορία προσώπων πρέπει να υποβάλλεται από καιρού εις καιρό
απροειδοποίητα και σε η τακτά χρονικά διαστή ατα σε πλήρεις ελέγχους.
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* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VII)
3.10

Τουρίστες «καθεστώτος εγκεκρι"ένου προορισ"ού» (ΚΕΠ)
Το νη όνιο συ φωνίας εταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Εθνικής 3ιοίκησης
Τουρισ ού της Λαϊκής 3η οκρατίας της Κίνας σχετικά ε τις θεωρήσεις και τα συναφή
ζητή ατα που αφορούν ο άδες τουριστών από τη Λαϊκή 3η οκρατία της Κίνας
(«καθεστώς εγκεκρι ένου προορισ ού») περιέχει ειδικές ρυθ ίσεις για τα ταξίδια ο άδων
Κινέζων τουριστών από την Κίνα στην επικράτεια της Κοινότητας.

3.11

Τα έλη τέτοιων ο άδων Κινέζων τουριστών («τουρίστες ΚΕΠ»), που είναι σκόπι ο να
απαρτίζονται από 5 τουλάχιστον άτο α, είναι υποχρεω ένα να εισέρχονται στην
επικράτεια της Κοινότητας και να εξέρχονται από αυτήν ως ο άδα. Ακό η πρέπει να
ετακινούνται εντός της επικράτειας της Κοινότητας ως ο άδα σύ φωνα
προκαθορισ ένο πρόγρα

3.12

ε το

α ταξιδιού.

Κατά κανόνα, οι τουρίστες ΚΕΠ πρέπει να συνοδεύονται από αρχηγό του οργανω ένου
ταξιδιού, ο οποίος οφείλει να διασφαλίζει ότι οι τουρίστες αυτοί εισέρχονται στην
Κοινότητα και εξέρχονται από αυτήν ως ο άδα.

3.13

Οι ο άδες τουριστών ΚΕΠ πρέπει να υποβάλλονται στις συνήθεις διαδικασίες ελέγχου
(τ ή α Ι, παρ. 1). Οι έλεγχοι επιτρέπεται επιπλέον να περιλα βάνουν την εξακρίβωση της
υπαγωγής σε καθεστώς εγκεκρι ένου προορισ ού, το οποίο πρέπει κανονικά, ούτως ή
άλλως, να αναφέρεται στην αυτοκόλλητη θεώρηση. Οι θεωρήσεις που φέρουν τη νεία
«ADS» (δηλαδή «ΚΕΠ») είναι οπωσδήποτε ατο ικές θεωρήσεις. Ο αρχηγός του
οργανω ένου ταξιδιού πρέπει ο οίως να υποβάλλεται στις συνήθεις διαδικασίες ελέγχου,
οι οποίες περιλα βάνουν την εξακρίβωση της ιδιότητας του αρχηγού οργανω ένου
ταξιδιού.
Ο συνοριοφύλακας έχει επίσης την εξουσία να απαιτήσει την επίδειξη δικαιολογητικών τα
οποία πιστοποιούν την ιδιότητα τουρίστα ΚΕΠ και αρχηγού οργανω ένου ταξιδιού.
* Νο ική βάση:
H Απόφαση του Συ βουλίου της 8ης Μαρτίου 2004 για τη σύναψη του

νη ονίου

συ φωνίας εταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της εθνικής διοίκησης τουρισ ού της
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Λαϊκής 3η οκρατίας της Κίνας σχετικά ε τις θεωρήσεις και τα συναφή ζητή ατα που
αφορούν ο άδες τουριστών από τη Λαϊκή 3η οκρατία της Κίνας (ΚΕΠ).
4.

Σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων

4.1

Κατά γενικό κανόνα, τα ταξιδιωτικά έγγραφα όλων των υπηκόων τρίτων χωρών πρέπει να
σφραζίζονται συστη ατικά κατά την είσοδο και έξοδο. Η σφραγίδα δεν συνιστά απόδειξη
για το ότι διενεργήθηκε πλήρης έλεγχοςc απλώς επιτρέπει τη

ετά βεβαιότητας

εξακρίβωση της η ερο ηνίας και του τόπου διέλευσης των συνόρων. Με τη σφράγιση
επιδιώκεται επίσης να διασφαλισθεί η δυνατότητα εξακρίβωσης, κατά τους ελέγχους που
διενεργούνται κατά την είσοδο στην επικράτεια Σένγκεν και την έξοδο από αυτήν, του
κατά πόσον τηρήθηκε η έγιστη επιτρεπό ενη διάρκεια παρα ονής του υπηκόου τρίτης
χώρας στην επικράτεια Σένγκεν, η οποία είναι τρεις ήνες ανά εξά ηνο.
Για τον λόγο αυτό, οι συνοριοφύλακες πρέπει οπωσδήποτε να σφραγίζουν τα έγγραφα που
παρέχουν σε υπηκόους τρίτων χωρών τη δυνατότητα να διασχίσουν τα σύνορα, ακό η και
σε έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις, περιλα βανο ένων περιόδων κατά τις οποίες
οι έλεγχοι είναι χαλαροί.
Επιβάλλεται επίσης η επίθεση σφραγίδας στο ταξιδιωτικό έγγραφο ενός ατό ου στο οποίο
χορηγείται θεώρηση στα σύνορα (τ ή α Ι, παρ. 7).
4.2

9εν πρέπει να σφραγίζονται κατά την είσοδο και έξοδο τα έγγραφα των εξής
κατηγοριών:
α)

τα ταξιδιωτικά έγγραφα υπηκόων της ΕΕ, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, του
Λιχτενστάιν και της Ελβετίαςc

β)

τα ταξιδιωτικά έγγραφα αρχηγών κρατών ή αξιω ατούχων των οποίων η άφιξη έχει
αναγγελθεί επισή ως και εκ των προτέρων δια της διπλω ατικής οδούc

γ)

οι άδειες πιλότου ή τα πιστοποιητικά έλους πληρώ ατος αεροσκάφουςc

δ)

τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ναυτικών οι οποίοι παρα ένουν στην επικράτεια ενός
κράτους έλους όνο κατά τον ελλι ενισ ό του πλοίου και στη ζώνη του λι έναc
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ε)

τα ταξιδιωτικά έγγραφα του πληρώ ατος και των επιβατών κρουαζιερόπλοιων που
δεν υπόκεινται σε συνοριακούς ελέγχους, στις περιπτώσεις εκείνες που καθορίζονται
στο τ ή α IV, παρ. 2c

στ)

τα έγγραφα που επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων από υπηκόους της Ανδόρας,
του Μονακό και του Αγίου Μαρίνουc

ζ)

τα έγγραφα κατοίκων παρα εθόριων περιοχών οι οποίοι απολαύουν καθεστώτος
τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας (τ ή α ΙΙ, παρ. 3).

4.3

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των "ελών της οικογενείας πολιτών της ΕΕ, του ΕΟΧ και της
Ελβετικής Συνο"οσπονδίας τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει ο οίως να
σφραγίζονται, εκτός αν επιδεικνύουν άδεια ή τίτλο παρα ονής που φέρει την ένδειξη
« έλος της οικογένειας πολίτη της ΕΕ» ή « έλος της οικογένειας πολίτη του ΕΟΧ ή της
Ελβετικής Συνο οσπονδίας».
* Παραδείγ"ατα:
1) Μία υπήκοος Ουκρανίας, σύζυγος Ολλανδού πολίτη, διαθέτει άδεια/τίτλο παρα ονής
των Κάτω Χωρών (που φέρει την ένδειξη ότι πρόκειται για έλος της οικογένειας πολίτη
της ΕΕ) και συνοδεύεται από τον σύζυγό της ή ταξιδεύει ε σκοπό να τον συναντήσει,
ασκώντας ε τον τρόπο αυτό το δικαίω α στην ελεύθερη κυκλοφορία. Το ταξιδιωτικό
έγγραφο της εν λόγω γυναίκας δεν πρέπει να σφραγισθεί.
2) Ένας Κροάτης υπήκοος, σύζυγος Βρετανίδας υπηκόου, διαθέτει άδεια/τίτλο παρα ονής
του Ηνω ένου Βασιλείου (που φέρει την ένδειξη ότι πρόκειται για έλος της οικογένειας
πολίτη της ΕΕ) και συνοδεύεται από τη σύζυγό του. Το ταξιδιωτικό έγγραφο του εν λόγω
άνδρα δεν πρέπει να σφραγισθεί.
3) Μια Ινδή υπήκοος, σύζυγος Γάλλου πολίτη, διαθέτει θεώρηση Σένγκεν αλλά όχι
(ακό η) άδεια/τίτλο παρα ονής της Γαλλίας και πηγαίνει να συναντήσει τον σύζυγό της.
Στην περίπτωση αυτή, το ταξιδιωτικό έγγραφο της συγκεκρι ένης γυναίκας πρέπει να
σφραγισθεί.

4.4

Κατ’ εξαίρεση, κατόπιν αιτήσεως υπηκόου τρίτης χώρας και εφόσον η σφράγιση του
ταξιδιωτικού εγγράφου κατά την είσοδο ή την έξοδο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά
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προβλή ατα στον κάτοχό του, είναι δυνατό η σφράγιση να γίνεται επί χωριστού φύλλου.
Το φύλλο παραδίδεται υποχρεωτικά στον υπήκοο τρίτης χώρας.
4.5

Στην πράξη είναι επίσης δυνατό να

ην είναι δυνατή η σφράγιση του εγγράφου που

επιτρέπει σε έναν υπήκοο τρίτης χώρας να διασχίσει τα σύνορα λόγω του ότι δεν
υπάρχουν πλέον διαθέσι ες σελίδες για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή,
ενδείκνυται να συνιστάται στον υπήκοο τρίτης χώρας να υποβάλει αίτηση για τη
χορήγηση νέου διαβατηρίου, ούτως ώστε να εξακολουθήσει να είναι δυνατή ελλοντικώς
η σφράγιση του ταξιδιωτικού του εγγράφου.
Παρόλα αυτά, κατ’ εξαίρεση, ιδίως αν πρόκειται για άτο α που διασχίζουν τακτικά τα
σύνορα για να

εταβούν στον τόπο εργασίας τους, είναι δυνατό να χρησι οποιείται

χωριστό φύλλο και να τίθενται οι τυχόν πρόσθετες σφραγίδες επ’ αυτού. Το φύλλο
παραδίδεται υποχρεωτικά στον υπήκοο τρίτης χώρας.
Εν πάση περιπτώσει, η έλλειψη κενών σελίδων σε ένα διαβατήριο δεν συνιστά από
"όνη της έγκυρο και ικανό λόγο προκει"ένου να απαγορευθεί η είσοδος στον κάτοχό
του (βλ. τ ή α Ι, παρ. 6 σχετικά ε τους λόγους άρνησης).
Συνιστώ"ενη πρακτική:
Το φύλλο για το οποίο γίνεται λόγος στα ση εία 4.4 και 4.5 πρέπει να περιλα βάνει,
οπωσδήποτε, τα ακόλουθα στοιχεία:
H ονο ασία και τοποθεσία των εθοριακών ση είων διέλευσηςc
H η ερο ηνία έκδοσηςc
H ονο ατεπώνυ ο του κατόχου του ταξιδιωτικού εγγράφουc
H αριθ ός του ταξιδιωτικού εγγράφουc
H επίση η σφραγίδα του εθοριακού ση είου διέλευσηςc
H ονο ατεπώνυ ο και υπογραφή του συνοριοφύλακα.
4.6

Κατά την είσοδο και έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης, η σφραγίδα πρέπει, στο

έτρο του δυνατού, να τοποθετείται κατά τέτοιον

τρόπο ώστε να καλύπτει την άκρη της θεώρησης και να ην ε ποδίζει την ανάγνωση των
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στοιχείων που αναγράφονται στη θεώρηση, αλλά ούτε και να επηρεάζει τα
χαρακτηριστικά ασφαλείας της αυτοκόλλητης θεώρησης. Αν πρέπει να τοποθετηθούν
περισσότερες σφραγίδες (για παράδειγ α, στην περίπτωση θεώρησης πολλαπλών
εισόδων), είναι σκόπι ο να τίθενται στην απέναντι σελίδα από αυτή στην οποία έχει
τοποθετηθεί η θεώρηση. Αν αυτή η σελίδα δεν είναι χρησι οποιήσι η, η σφραγίδα πρέπει
να τοποθετείται στην επό ενη σελίδα. Το αναγνώσι ο από ηχάνη α πεδίο δεν πρέπει να
σφραγίζεται και δεν πρέπει να τοποθετούνται σφραγίδες επί των δεδο ένων προσωπικού
χαρακτήρα και των λοιπών σελίδων στις οποίες έχουν καταχωρηθεί αρχικές επίση ες
ση ειώσεις.
* Συνιστώ"ενες πρακτικές:
X οι σφραγίδες πρέπει, στο έτρο του δυνατού, να τοποθετούνται ε χρονολογική σειρά,
έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η εξακρίβωση της η ερο ηνίας κατά την οποία ο κάτοχος
διέσχισε τα σύνορα για τελευταία φοράc
H η σφραγίδα εξόδου πρέπει να τοποθετείται δίπλα στη σφραγίδα εισόδουc
H η σφραγίδα πρέπει να τοποθετείται οριζοντίως, για να είναι ευχερής η ανάγνωσή τηςc
H δεν πρέπει να τοποθετούνται σφραγίδες πάνω σε ήδη υπάρχουσες σφραγίδες, ακό η κι
αν αυτές προέρχονται από άλλες χώρες.
4.7

Για την πιστοποίηση της εισόδου και της εξόδου χρησι οποιούνται διαφορετικοί τύποι
σφραγίδων (ορθογώνια παραλληλόγρα
παραλληλόγρα

η σφραγίδα

η σφραγίδα για την είσοδο, ορθογώνια

ε στρογγυλε

σφραγίδες περιλα βάνουν το ή τα γρά

ένες γωνίες για την έξοδο). Αυτές οι

ατα αναγνώρισης της χώρας, την ένδειξη του

εθοριακού ση είου διέλευσης, την η ερο ηνία, τον αύξοντα αριθ ό καθώς και σύ βολο
που δηλώνει το έσο ετακίνησης (δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος) κατά την είσοδο και την
έξοδο.
Τυχόν αιτήσεις για πληροφορίες σχετικά ε σφραγίδες εισόδου ή εξόδου, καθώς και για
ενη ερωτικό υλικό σχετικά

ε παραποιη ένες, πλαστογραφη ένες, χα ένες ή

η

προσηκόντως τοποθετη ένες σφραγίδες πορούν να υποβάλλονται στο ση είο επαφής που
έκαστο κράτος Σένγκεν ορίζει για τον σκοπό αυτό.
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4.8

Έκαστο εθοριακό ση είο διέλευσης πρέπει να τηρεί ητρώο ε τις σφραγίδες εισόδου
και εξόδου οι οποίες παραδίδονται στον κάθε αρ όδιο για τη διενέργεια των ελέγχων
συνοριοφύλακα και επιστρέφονται από αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνεται νεία
της κάθε σφραγίδας ξεχωριστά, που ενδέχεται να χρησι οποιηθεί για τη διενέργεια
σύγκρισης σε εταγενέστερη η ερο ηνία.
Όσο οι σφραγίδες δεν χρησι οποιούνται πρέπει να φυλάσσονται σε κλειδω ένο έρος και
η πρόσβαση σε αυτές πρέπει να είναι επιτρεπτή

όνο στους εξουσιοδοτη ένους

συνοριοφύλακες.
4.9

Οι κωδικοί ασφαλείας που φέρουν οι σφραγίδες πρέπει να αλλάζονται ανά τακτά χρονικά
διαστή ατα, όχι εγαλύτερα του ήνα.

4.10

Αν, κατά την έξοδο, διαπιστώνεται ότι το ταξιδιωτικό έγγραφο υπηκόου τρίτης χώρας δεν
φέρει σφραγίδα εισόδου, ο συνοριοφύλακας πορεί να θεωρήσει ότι ο κάτοχος εισήλθε
παράνο α στην επικράτεια των κρατών Σένγκεν ή/και υπερέβη τη έγιστη επιτρεπό ενη
διάρκεια παρα ονής. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό να επιβληθεί κύρωση σύ φωνα
ε την εθνική νο οθεσία.

4.11

Παρόλα αυτά, αν ο υπήκοος τρίτης χώρας προσκο ίσει ε οποιονδήποτε τρόπο αξιόπιστα
αποδεικτικά στοιχεία, παραδείγ ατος χάρη εισιτήρια

εταφοράς ή στοιχεία που

αποδεικνύουν την παρουσία του εκτός της επικράτειας των κρατών ελών, δεν πρέπει να
του επιβληθεί κύρωση και ο συνοριοφύλακας πρέπει είτε να διαθέσει στον ενδιαφερό ενο
ειδική έντυπη βεβαίωση είτε, εφόσον προβλέπεται από την εθνική νο οθεσία, να
ση ειώσει κατευθείαν στο ταξιδιωτικό έγγραφο την η ερο ηνία και τον τόπο διέλευσης
των εξωτερικών συνόρων από τον κάτοχο.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (άρθρο 10 και παράρτη α IV)c
H Οδηγία 2004/38/ΕΚ (άρθρο 5)c
H Σύ βαση του Σένγκεν (άρθρο 21).
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5.

Χαλάρωση των ελέγχων

5.1

Οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα είναι δυνατό να χαλαρώνονται συνεπεία εκτάκτων και
απρόβλεπτων καταστάσεων. Γίνεται δεκτό ότι υπάρχει έκτακτη και απρόβλεπτη
κατάσταση όταν συ βάντα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν οδηγούν σε τόσο εγάλο
όγκο κυκλοφορίας ώστε να καθίσταται υπερβολικός ο χρόνος ανα ονής στο εθοριακό
ση είο διέλευσης, ενώ παράλληλα έχουν αξιοποιηθεί πλήρως όλα τα διαθέσι α έσα από
την άποψη του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και της οργάνωσης. Τούτο πορεί να
συ βαίνει, επί παραδείγ ατι, αν έχει ση ειωθεί πλη

ύρα ή άλλη εγάλων διαστάσεων

θεο ηνία η οποία ε ποδίζει τη διέλευση των συνόρων σε άλλα
διέλευσης,

ε αποτέλεσ α ο όγκος κυκλοφορίας περισσότερων

εθοριακά ση εία

εθοριακών ση είων

διέλευσης να εκτρέπεται σε ένα όνο ση είο.
5.2

Όταν υπάρχει χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων, οι συνοριακοί έλεγχοι επί της
εισερχό ενης κίνησης πρέπει καταρχήν να τυγχάνουν προτεραιότητας έναντι των
συνοριακών ελέγχων επί της εξερχό ενης κίνησης. Η απόφαση για τη χαλάρωση των
ελέγχων λα βάνεται από τον συνοριοφύλακα που διοικεί το εκάστοτε εθοριακό ση είο
διέλευσης. Η χαλάρωση των ελέγχων πρέπει να έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα, να
προσαρ όζεται στις περιστάσεις που την επιβάλλουν και να τίθεται σε εφαρ ογή
σταδιακά.

5.3

Ακό η και σε περίπτωση χαλάρωσης των συνοριακών ελέγχων, ο συνοριοφύλακας
οφείλει να σφραγίζει τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών τόσο κατά την
είσοδο όσο και κατά την έξοδο σύ φωνα ε τα οριζό ενα στο τ ή α I παρ. 4 και πρέπει
οπωσδήποτε να διενεργεί έναν ελάχιστο έλεγχο.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (άρθρο 8)c

6.

Άρνηση εισόδου

6.1

Η είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών πρέπει να απαγορεύεται στις εξής περιπτώσεις:
α)

αν δεν διαθέτουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφαc
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β)

αν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα είναι πλαστά (πλαστογραφη ένα ή
παραποιη ένα)c

γ)

αν δεν διαθέτουν έγκυρη θεώρηση, εφόσον αυτή είναι υποχρεωτική, ή τίτλο
παρα ονής εκδοθέντα από κράτος Σένγκενc

δ)

αν πρόκειται για πλαστές (πλαστογραφη ένες ή παραποιη ένες) θεωρήσεις ή
τίτλους παρα ονήςc

ε)

αν δεν διαθέτουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά ε τον σκοπό
και τις συνθήκες παρα ονής τουςc

στ)

αν η παρα ονή τους στην επικράτεια των κρατών Σένγκεν έχει ήδη διαρκέσει
επί τρεις ήνες κατά τη διάρκεια ενός εξα ήνουc

ζ)

αν δεν διαθέτουν επαρκή έσα διαβίωσης σε σχέση ε τη διάρκεια και τις
συνθήκες παρα ονής τους ή τα

έσα για την επιστροφή τους στη χώρα

προέλευσης ή διέλευσηςc
η)

αν έχει εκδοθεί γι’ αυτούς σή α στο SIS ή σε εθνικές βάσεις δεδο ένων ε
σκοπό να τους απαγορευθεί η είσοδοςc

θ)

αν συνιστούν απειλή για τη δη όσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη
δη όσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις ενός ή περισσοτέρων κρατών Σένγκεν.

* Παραδείγ"ατα:
1) Μια ο άδα ποδηλατών από τη Νιγηρία ταξιδεύει προς την Ουκρανία ισχυριζό ενη ότι
θα συ

ετάσχει σε ποδηλατικό αγώνα δρό ου που πρόκειται να διεξαχθεί εκεί. Η εν λόγω

ο άδα φθάνει στο αεροδρό ιο της Βαρσοβίας, στην Πολωνία, όπου τα έλη της δηλώνουν
ότι θα συνεχίσουν το ταξίδι προς την Ουκρανία ε λεωφορείο. Κατά τον πρωτοβάθ ιο
έλεγχο διαπιστώνεται ότι διαθέτουν εν έγκυρη θεώρηση διέλευσης για την Πολωνία,
αλλά όχι και έγκυρη θεώρηση προκει ένου να εισέλθουν στην επικράτεια της Ουκρανίας.
Κατά τον δευτεροβάθ ιο έλεγχο πραγ ατοποιείται διεξοδικότερη εξακρίβωση υπό τη
ορφή ερωτήσεων και στο πλαίσιο αυτό η ο άδα προσκο ίζει ένα έγγραφο το οποίο
επιβεβαιώνει τη συ

ετοχή στον αγώνα δρό ουc εκτός αυτού ισχυρίζεται ότι δεν

πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλη α όσον αφορά την εξασφάλιση θεωρήσεων στα
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σύνορα ε την Ουκρανία. Παρόλα αυτά, οι ποδηλάτες δεν διαθέτουν καν τα ποδήλατα που
χρειάζονται για να συ

ετάσχουν στον αγώνα, ούτε είναι σε θέση να εξηγήσουν

ε

πειστικότητα πού και πώς θα τα αποκτήσουν αφ’ ης στιγ ής εισέλθουν στην Ουκρανία.
Μετά από διαβουλεύσεις

ε τους Ουκρανούς συνοριοφύλακες για το θέ α και

λα βανο ένης υπόψη της αρνητικής τους γνώ ης όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης
θεώρησης στα σύνορα στη συγκεκρι ένη περίπτωση, λα βάνεται απόφαση για την
άρνηση της εισόδου.
2) Ένας πολίτης Μολδαβίας φθάνει ε αυτοκίνητο στη εθόριο Ουγγαρίας/Ουκρανίας,
ισχυριζό ενος ότι κατευθύνεται προς τη Γερ ανία για τουρισ ό. Κατά τον πρωτοβάθ ιο
έλεγχο διαπιστώνεται ότι ο ταξιδιώτης δεν είναι σε θέση να επιδείξει κανένα έγγραφο
(κράτηση ξενοδοχείου, προσκλητήρια επιστολή, κ.ο.κ.) που να αποδεικνύει το πού
πρόκειται να καταλύσει στη Γερ ανία, ούτε είναι σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει
επαρκή έσα διαβίωσης που να καλύπτουν την παρα ονή του και την επάνοδο στη χώρα
του. Στην περίπτωση αυτή, αποφασίζεται να του απαγορευθεί η είσοδος.
3)

Ένας πολίτης Τυνησίας φθάνει στο αερόδρό ιο Σχίπχολ των Κάτω Χωρών. Σκοπός

του ταξιδιού του είναι να επισκεφθεί συγγενείς του (αδελφούς και αδελφές) που κατοικούν
στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. 3ιαθέτει έγκυρη θεώρηση Σένγκεν, εισιτήριο

ετ’

επιστροφής και προσκλητήρια/εγγυητική επιστολή από τα πρόσωπα που πρόκειται να τον
φιλοξενήσουν στο Βέλγιο. Πλην ό ως, η εν λόγω επιστολή δεν συνοδεύεται από
πιστοποίηση της γνησιότητας από έρους των αρ όδιων βελγικών αρχών (όπως επιβάλλει
η βελγική νο οθεσία). Στην περίπτωση αυτή, προτού ληφθεί απόφαση για το αν θα
επιτραπεί ή όχι η είσοδος στο συγκεκρι ένο άτο ο, ενδείκνυται να γίνουν ορισ ένες
επιπλέον εξακριβώσεις, παραδείγ ατος χάρη: εξέταση του διαβατηρίου για να
εξακριβωθεί αν χορηγήθηκαν κατά το παρελθόν στον κάτοχο άλλες θεωρήσεις Σένγκενc
σύγκριση παλαιότερων σφραγίδων εισόδου/εξόδου για να διαπιστωθεί
ενδιαφερό ενος υπέπεσε κατά το παρελθόν σε υπέρβαση του

ήπως ο

έγιστου επιτρεπό ενου

χρόνου παρα ονής στην επικράτεια Σένγκενc επικοινωνία ε τις αρ όδιες βελγικές αρχές,
ζητώντας τους να προβούν στην απαραίτητη διασταύρωση στοιχείων σχετικά

ε τα

πρόσωπα που έχουν απευθύνει την πρόσκληση. Οι παραπάνω έλεγχοι αποσκοπούν στην
εξακρίβωση της καλής πίστης του ταξιδιώτη. Η όποια απόφαση θα ληφθεί οπωσδήποτε ε
βάση το αποτέλεσ α των προαναφερθέντων ελέγχων.
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4)

Αεροσκάφος από τη Σαγκάη προσγειώνεται στον αερολι ένα Βάνταα του Ελσίνκι,

στη Φινλανδία. Ο Παγκόσ ιος Οργανισ ός Υγείας (ΠΟΥ) έχει κηρύξει κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης για τη δη όσια υγεία σε διεθνές επίπεδο (λόγω του κινδύνου για
SARS), η οποία επιβάλλει τη λήψη αυστηρών προφυλάξεων σε σχέση

ε όλους τους

επιβάτες που προέρχονται από την Κίνα. Όλοι οι επιβάτες καλούνται να συ πληρώσουν
κάρτα εντοπισ ού, που περιλα βάνει τον αριθ ό καθίσ ατος στο αεροσκάφος και
στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση που χρειασθεί να έλθουν οι αρχές εταγενέστερα σε
επικοινωνία αζί τους. Στον τερ ατικό σταθ ό του αεροδρο ίου όλοι οι επιβάτες περνούν
από ειδικό διάδρο ο, όπου είναι εγκατεστη ένος ιατρικός εξοπλισ ός. Μερικοί υπήκοοι
της Κίνας και της ΕΕ παρουσιάζουν συ πτώ ατα του SARS και εξακολουθούν να είναι
ολυσ ατικοί. Έπειτα από διαβουλεύσεις

ε ιατρούς αποφασίζεται να απαγορευθεί η

είσοδος στους Κινέζους υπηκόους και να εισαχθούν οι υπήκοοι ΕΕ α έσως σε
νοσοκο είο, λόγω του σοβαρού κινδύνου ετάδοσης της νόσου. Οι υπόλοιποι επιβάτες
του αεροσκάφους αναζητούνται

ε βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στις κάρτες

εντοπισ ού και καλούνται να παρουσιασθούν σε ιατρό. Τα παραπάνω δεν αποκλείουν τη
δυνατότητα λήψης εναλλακτικών έτρων, όπως είναι η καραντίνα, εφόσον τούτο κρίνεται
σκόπι ο και επιβεβλη ένο για λόγους προστασίας της δη όσιας υγείας.
5) Μία ο άδα οπαδών ποδοσφαίρου από την Ουκρανία καταφθάνει στα σύνορα
ΠολωνίαςHΟυκρανίας. Οι οπαδοί αυτοί ταξιδεύουν ε πούλ αν. Κατά τους συνοριακούς
ελέγχους διαπιστώνεται ότι έχουν στην κατοχή τους ορισ ένα επικίνδυνα αντικεί ενα,
όπως

παστούνια του

πέιζ πολ, νουντσάκου και

αχαίρια, που θα

πορούσαν να

χρησι οποιηθούν κατά άλλων ανθρώπων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να απαγορευθεί η
είσοδος στα συγκεκρι ένα άτο α για λόγους προστασίας της δη όσιας τάξης, εκτός αν οι
ταξιδιώτες δεχθούν να παραδώσουν τον επικίνδυνο εξοπλισ ό που φέρουν πριν από την
είσοδό τους στην επικράτεια της Πολωνίας.
6) Μια ο άδα νεαρών τουριστών από το Μαρόκο φθάνει ε πορθ είο από την Ταγγέρη
στο λι άνι του Αλικάντε, στην Ισπανία. Οι νεαροί υποστηρίζουν ότι το δρο ολόγιό τους
περιλα βάνει δύο ισπανικές πόλεις (Βαρκελόνη και Μαδρίτη) και αρκετές πόλεις στη
Γαλλία. Η επιστροφή τους στο Μαρόκο προβλέπεται να γίνει αεροπορικώς από το
αεροδρό ιο Charles de Gaulle του Παρισιού. Η ο άδα διαθέτει έγκυρα εισιτήρια για το
ταξίδι της επιστροφής. Κατά τον συνοριακό έλεγχο διαπιστώνεται ότι ένας από τους
νεαρούς δεν διαθέτει έγκυρη θεώρηση Σένγκεν, γεγονός για το οποίο προβάλλει ως
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δικαιολογία την έλλειψη χρόνου. Ο σκοπός του ταξιδιού είναι εξακριβω ένος και οι
ταξιδιώτες διαθέτουν επαρκή

έσα διαβίωσης. Πλην ό ως, ο προαναφερθείς νεαρός

αδυνατεί να αποδείξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι δεν ήταν σε θέση να υποβάλει εγκαίρως
αίτηση για θεώρηση ή ότι υπάρχουν απρόβλεπτοι ή επιτακτικοί λόγοι για τους οποίους
πρέπει να του επιτραπεί η είσοδος. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον δεν υφίστανται
ανθρωπιστικοί λόγοι ή/και διεθνείς υποχρεώσεις, επιβάλλεται να απαγορευθεί η είσοδος
στο άτο ο που στερείται θεώρησης.
7) Μια οικογένεια από τη Ρωσία διασχίζει ε αυτοκίνητο τα σύνορα ε την Εσθονία.
Sστόσο, το αυτοκίνητο φαίνεται να παρουσιάζει σοβαρό ηχανολογικό πρόβλη α (δεν
λειτουργούν τα φρένα), πράγ α που πορεί να θέσει σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους. Υπό
αυτές τις συνθήκες, δεν είναι δυνατό να επιτραπεί η είσοδος

ε το συγκεκρι ένο

αυτοκίνητο εάν προηγου ένως δεν επιδιορθωθεί η βλάβη. Πάντως, αν εκπληρούνται όλες
οι άλλες προϋποθέσεις εισόδου, πρέπει να επιτραπεί στους συγκεκρι ένους ανθρώπους να
εισέλθουν στην επικράτεια ε τα πόδια ή ε άλλο έσο.
6.2

Ένα κράτος έλος δύναται κατ’ εξαίρεση να αποφασίσει να ην αρνηθεί την είσοδο σε
έναν υπήκοο τρίτης χώρας και να του επιτρέψει να εισέλθει στην επικράτειά του στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους που σχετίζονται

ε το εθνικό του

συ φέρον ή ένεκα διεθνών υποχρεώσεων (παραδείγ ατος χάρη, αν ο
ενδιαφερό ενος ζητά άσυλο ή χρήζει διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους)c
β)

αν ο ενδιαφερό ενος δεν διαθέτει εν θεώρηση αλλά πληροί τις προϋποθέσεις
χορήγησης θεώρησης στα σύνορα (τ ή α Ι, παρ. 7)c

γ)

αν ο ενδιαφερό ενος διαθέτει τίτλο παρα ονής ή θεώρηση επανεισόδου που
έχει εκδοθεί από κράτος Σένγκεν, προκει ένου να του επιτραπεί η διέλευση
και η ετάβαση στην επικράτεια του εν λόγω κράτους. Sστόσο, είναι δυνατό
να απαγορευθεί η διέλευση αν υπάρχει σή α σε εθνικές βάσεις δεδο ένων για
το συγκεκρι ένο πρόσωπο.

* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (άρθρα 1, 3, 5)
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6.3

Επιτρέπεται να απαγορευθεί η είσοδος σε πρόσωπα που απολαύουν του κοινοτικού
δικαιώ"ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας

όνο για λόγους που σχετίζονται

ε τη

δη όσια τάξη ή τη δη όσια ασφάλεια, δηλαδή όταν η προσωπική τους συ περιφορά
συνιστά πραγ ατική, ά εση και αρκούντως σοβαρή απειλή για κάποιο από τα θε ελιώδη
συ φέροντα της κοινωνίας.
6.3.1.

Επο ένως, ακό η και η ύπαρξη σή ατος στο SIS δεν πορεί να θεωρηθεί από όνη της
ικανός λόγος για την αυτό ατη απαγόρευση της εισόδου ατό ων της εν λόγω κατηγορίας.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο συνοριοφύλακας οφείλει οπωσδήποτε να εξετάσει διεξοδικά την
κατάσταση και να την αξιολογήσει υπό το πρίσ α των παραπάνω αρχών.
Σε περίπτωση που το σή α έχει καταχωρηθεί από άλλο κράτος Σένγκεν, ο
συνοριοφύλακας οφείλει να επικοινωνήσει ά εσα,

έσω του δικτύου των υπηρεσιών

SIRENE ή

ε τις αρ όδιες αρχές του κράτους

ε οποιοδήποτε άλλο διαθέσι ο

έσο,

Σένγκεν που καταχώρησε το σή α. Αυτό το τελευταίο πρέπει να ελέγξει, ιδίως, τον λόγο ή
τους λόγους για τους οποίους καταχωρήθηκε το σή α και το κατά πόσον οι λόγοι αυτοί
εξακολουθούν να συντρέχουν. Οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται α ελλητί
στις αρχές του αιτούντος κράτους έλους.
Με βάση τις πληροφορίες που θα λάβουν, οι αρ όδιες αρχές προβαίνουν σε αξιολόγηση
σύ φωνα ε τα κριτήρια που εξηγούνται παραπάνω. Σε αυτή τη βάση, ο συνοριοφύλακας
αποφασίζει αν θα επιτρέψει ή θα απαγορεύσει την είσοδο στον εκάστοτε ταξιδιώτη.
Αν η λήψη των απαραίτητων πληροφοριών δεν είναι δυνατή έσα σε εύλογο χρονικό
διάστη α, πρέπει να επιτραπεί στον ενδιαφερό ενο να εισέλθει στην επικράτεια. Στην
περίπτωση αυτή, οι συνοριοφύλακες καθώς και οι άλλες αρ όδιες εθνικές αρχές πορούν
να προβούν στις αναγκαίες εξακριβώσεις

ετά την είσοδο του ενδιαφερο ένου στην

επικράτεια και να λάβουν εκ των υστέρων τα ενδεδειγ ένα έτρα τα οποία ενδεχο ένως
κρίνουν απαραίτητα.
Τα ανωτέρω ισχύουν ε την επιφύλαξη των τυχόν άλλων ενεργειών οι οποίες πρέπει να
αναληφθούν εξαιτίας ενός σή ατος στο SIS, όπως είναι η σύλληψη του εκάστοτε ατό ου,
η θέσπιση έτρων προστασίας, κ.ο.κ..
* Νο ική βάση/ Νο ολογία:
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H Οδηγία 2004/38/ΕΚ (άρθρα 27H33)
H Απόφαση 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου της 24ης
Σεπτε βρίου 1998 για τη δη ιουργία δικτύου επιδη ιολογικής παρακολούθησης και
ελέγχου των εταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα (ΕΕ L 268, 3.10.1998, σ. 1)
H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου
της 21ης Απριλίου 2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (ΕΕ L 142, 30.04.2004, σ. 1)
H Απόφαση του 3ικαστηρίου, της 3ης Ιουλίου 1980, υπόθεση C 157/79, Regina κατά
Stanislaus Pieck.
H Απόφαση του 3ικαστηρίου, της 31ης Ιανουαρίου 2006, υπόθεση C 503/03, Επιτροπή
κατά Ισπανίας.
6.3.2.

Αν ένα πρόσωπο που απολαύει του κοινοτικού δικαιώ ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας
δεν διαθέτει τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα ή, αν είναι υποχρεωτικές, τις αναγκαίες
θεωρήσεις, το οικείο κράτος έλος οφείλει, πριν του αρνηθεί την είσοδο στην επικράτειά
του, να του παράσχει κάθε εύλογη δυνατότητα για την απόκτηση των αναγκαίων
εγγράφων ή για την αποστολή και παράδοσή τους στον ενδιαφερό ενο εντός εύλογης
προθεσ ίας ή για την τεκ ηρίωση ή απόδειξη ε άλλους τρόπους του ισχυρισ ού του ότι
απολαύει του δικαιώ ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας.
Αν ένας υπήκοος τρίτης χώρας, που είναι έλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ/του
ΕΟΧ/της Ελβετίας, δεν διαθέτει την απαραίτητη θεώρηση αλλά είναι σε θέση να αποδείξει
την ταυτότητά του καθώς και τους οικογενειακούς του δεσ ούς ε τον πολίτη της ΕΕ/του
ΕΟΧ/της Ελβετίας και εφόσον δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το
συγκεκρι ένο άτο ο συνιστά απειλή για τη δη όσια τάξη, τη δη όσια ασφάλεια ή τη δη όσια
υγεία των κρατών ελών, πρέπει να του χορηγείται θεώρηση στα σύνορα. Η θεώρηση πρέπει
να χορηγείται ατελώς (βλ. επίσης τ ή α Ι, ση είο 7.10).
* Νο ική βάση/ Νο ολογία:
H Οδηγία 2004/38/ΕΚ (άρθρα 5 και 27H33)
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H Απόφαση του 3ικαστηρίου, της 25ης Ιουλίου 2002, υπόθεση C 459/99, MRAX κατά
Βελγίου.
H Απόφαση του 3ικαστηρίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2005, υπόθεση C 215/03, Salah
Oulane κατά Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.
6.4

Κατά την απαγόρευση της εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών, ο υπάλληλος που διενεργεί
τον έλεγχο οφείλει:
α)

να συ πληρώσει το ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου, τεκ ηριώνοντας τον λόγο
ή τους λόγους άρνησης, να το δώσει στον υπήκοο τρίτης χώρας για να το
υπογράψει και να του διαθέσει αντίγραφο του υπογεγρα

ένου εντύπου. Αν ο

υπήκοος τρίτης χώρας αρνείται να υπογράψει, ο συνοριοφύλακας επιση αίνει
την άρνηση αυτή στο έντυπο, στο τ ή α που τιτλοφορείται «Παρατηρήσεις»c
β)

θέτει επί του διαβατηρίου σφραγίδα εισόδου, που διαγράφεται από ένα σταυρό
ε

αύρη ανεξίτηλη

ανεξίτηλη

ελάνη και γράφει απέναντι, στα δεξιά, επίσης

ελάνι το(τα) γρά

ε

α(Hτα) που αντιστοιχεί(Hούν) στο/στους

λόγο/ους της άρνησης εισόδου, των οποίων ο κατάλογος περιλα βάνεται στο
έντυπο άρνησης εισόδου (βλ. παρακάτω).
Παράδειγ α σφραγίδας ε διαγραφή:

Γρά

α που υποδηλώνει τον λόγο άρνησης εισόδου

ε βάση το ενιαίο έντυπο
6.5

Αν ο υπάλληλος που είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους διαπιστώσει ότι ο κάτοχος
θεώρησης Σένγκεν έχει καταχωρηθεί στο SIS ως ανεπιθύ ητος, ακυρώνει τη θεώρηση
σφραγίζοντάς την ε την ένδειξη «ΑΚΥΡΟ».

6.6

Η ενιαία θεώρηση δεν πρέπει να ακυρώνεται όνο και όνο επειδή ο υπήκοος τρίτης
χώρας δεν ήταν σε θέση να προσκο ίσει το ή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
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προκει ένου να αιτιολογηθεί ο σκοπός του ταξιδιού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο
συνοριοφύλακας οφείλει να διενεργήσει διεξοδικότερη έρευνα προκει ένου να
εξακριβώσει κατά πόσον ο ενδιαφερό ενος απέκτησε τη θεώρηση ε απατηλά έσα και
κατά πόσον συνιστά απειλή από την άποψη της παράνο ης ετανάστευσης. Εν ανάγκη,
πραγ ατοποιείται επικοινωνία ε τις αρ όδιες αρχές του κράτους Σένγκεν που εξέδωσε τη
θεώρηση. Μόνον εάν εξακριβωθεί ότι η θεώρηση αποκτήθηκε

ε απατηλά

έσα, ο

συνοριοφύλακας οφείλει να προβεί στην ακύρωσή της. Για περισσότερες λεπτο έρειες,
βλ. τ ή α Ι, ση είο 8.1.
Βέλτιστη πρακτική: ακύρωση σφραγίδας εισόδου ή εξόδου σε άλλες περιπτώσεις
πλην της άρνησης εισόδου:
Σε ερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να ακυρωθεί σφραγίδα η οποία έχει ήδη τεθεί επί
διαβατηρίου (παραδείγ ατος χάρη, αν ο συνοριοφύλακας χρησι οποίησε λανθασ ένη
σφραγίδα εκ παραδρο ής). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ταξιδιώτης δεν ευθύνεται για το
λάθος και συνεπώς δεν πρέπει να ακυρώνεται η σφραγίδα ε τους ίδιους τρόπους που
προβλέπονται για την περίπτωση της άρνησης εισόδου. Για τον λόγο αυτό συνιστάται η
ακύρωση της σφραγίδας ε την αναγραφή δύο παράλληλων γρα

ών στην άνω αριστερή

γωνία της σφραγίδας, όπως στο κατωτέρω υπόδειγ α:

6.7

Κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει απαγορευθεί η είσοδος δικαιούται να προσφύγει κατά του
έτρου αυτού σύ φωνα ε τις διατάξεις της εθνικής νο οθεσίας. Ο εκάστοτε υπήκοος
τρίτης χώρας πρέπει να ενη ερώνεται γραπτώς για τις διαδικασίες που προβλέπονται για
την προσφυγή και για τα ση εία επαφής που πορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά
ε αντιπροσώπους που είναι αρ όδιοι να ενεργήσουν για λογαριασ ό του υπηκόου τρίτης
χώρας.

6.8

Όταν απαγορεύεται η είσοδος σε ένα πρόσωπο που απολαύει του κοινοτικού
δικαιώ"ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας, ο συνοριοφύλακας πρέπει οπωσδήποτε να

49

κοινοποιήσει στον ενδιαφερό ενο έγγραφη απόφαση. Η απόφαση πρέπει να είναι
συνταγ ένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να

πορεί ο ενδιαφερό ενος να αντιληφθεί το

περιεχό ενο και τις συνέπειές της. Στην απόφαση πρέπει επίσης να εξηγούνται

ε

ακρίβεια και πληρότητα οι λόγοι δη όσιας τάξης ή δη όσιας ασφάλειας στους οποίους
βασίζεται, εκτός αν το αντίθετο υπαγορεύεται από λόγους που άπτονται της ασφάλειας του
κράτους. Στην απόφαση πρέπει να διευκρινίζεται επίσης το δικαστήριο ή η διοικητική
αρχή ενώπιον της οποίας ο ενδιαφερό ενος πορεί να ασκήσει προσφυγή, καθώς και η
σχετική προθεσ ία.
6.9

Η απόφαση για την άρνηση εισόδου πρέπει να εκτελείται πάραυτα.

6.10

Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίον απαγορεύτηκε η είσοδος έχει
αεροπορικώς ή διά θαλάσσης ή δια ξηράς από

εταφορέα, ο

εταφερθεί

εταφορέας είναι

υποχρεω ένος να αναλάβει α έσως εκ νέου την ευθύνη γι’ αυτόν. Ο εταφορέας είναι
υποχρεω ένος, ιδίως, να επαναφέρει τον υπήκοο τρίτης χώρας στο τρίτο κράτος από το
οποίο τον ετέφερε ή στο τρίτο κράτος που εξέδωσε το ταξιδιωτικό έγγραφο ε το οποίο
ταξίδευσε ή σε κάθε άλλο τρίτο κράτος στο οποίο είναι εξασφαλισ ένη η είσοδός του. Αν
ο υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίον απαγορεύτηκε η είσοδος δεν πορεί να εταφερθεί
ά εσα πίσω στον τόπο από τον οποίο προήλθε, ο εταφορέας βαρύνεται υποχρεωτικά ε
όλα τα αναγκαία έξοδα που συνεπάγεται η στέγαση και συντήρησή του και ε τα έξοδα
του ταξιδιού της επιστροφής. Αν ο εταφορέας αδυνατεί να εταφέρει τον υπήκοο τρίτης
χώρας πίσω στον τόπο από τον οποίο προήλθε, είναι υποχρεω ένος να εξασφαλίσει τη
εταφορά του στον τόπο αυτό ε οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. κατόπιν συνεννόησης ε
άλλον εταφορέα).
6.11

Στον

εταφορέα επιβάλλονται κυρώσεις σύ φωνα

ε τις διατάξεις της οδηγίας

2001/51/ΕΚ και της εθνικής νο οθεσίας.
6.12

Οι συνοριοφύλακες οφείλουν να λα βάνουν κάθε πρόσφορο έτρο, ε βάση τις τοπικές
περιστάσεις, προκει ένου να αποτρέπεται η παράνο η είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών
στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος (π.χ. τα άτο α αυτά πρέπει να περιορίζονται
στη ζώνη διέλευσης του εκάστοτε αερολι ένα ή να ην τους επιτρέπεται η έξοδος από
πλοίο που είναι ελλι ενισ ένο).
* Νο ική βάση:

50

H Οδηγία 2004/38/ΕΚ (άρθρα 5 και 27H33)c
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (άρθρο 13 και παράρτη α V)c
H Σύ βαση Σένγκεν (άρθρο 26)c
H Οδηγία 2001/51/ΕΚ.
7.

Χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα, συ περιλα βανο ένης της χορήγησης τέτοιων
θεωρήσεων σε διερχό ενους ναυτικούς

7.1

Είδη ενιαίων θεωρήσεων Σένγκεν (που ισχύουν για την επικράτεια όλων των κρατών
Σένγκεν)4:
– «θεώρηση διέλευσης από αερολι ένα» (θεώρηση τύπου “A”): πρόκειται για θεώρηση
που ενδεχο ένως απαιτείται για τη διέλευση δια έσου των διεθνών ζωνών διέλευσης
των αερολι ένων των κρατών Σένγκεν από υπηκόους ορισ ένων τρίτων χωρών, κατά
παρέκκλιση από την αρχή της ελεύθερης διέλευσης, η οποία διατυπώνεται στο
παράρτη α 9 της «Σύ βασης του Σικάγου περί 3ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας»c
– «θεώρηση διέλευσης» (θεώρηση τύπου “Β”): η θεώρηση αυτή παρέχει στον κάτοχο,
κατά τη ετάβαση από ία τρίτη χώρα σε άλλη, να διέλθει από την επικράτεια των
κρατών Σένγκεν άπαξ, δύο φορές ή, κατ’ εξαίρεση, περισσότερες φορές. Έκαστη
διέλευση δεν επιτρέπεται να υπερβεί σε διάρκεια τις πέντε η έρες (παράδειγ α: ταξίδι
από την Τουρκία στην Αλβανία, ε διέλευση από την Ελλάδα)c
– «θεώρηση βραχείας παρα ονής» (θεώρηση τύπου “C”): η θεώρηση αυτή παρέχει στον
κάτοχο τη δυνατότητα να παρα είνει στην επικράτεια των κρατών Σένγκεν επί χρονικό
διάστη α έχρι τρεις ήνες. Η διάρκεια της παρα ονής δεν επιτρέπεται να υπερβεί τους
τρεις ήνες εντός οποιουδήποτε εξα ήνου από την η ερο ηνία της πρώτης εισόδουc
– «εθνική θεώρηση» (θεώρηση τύπου “D”): πρόκειται για θεώρηση που εκδίδεται από
κράτος Σένγκεν και αφορά
εκδίδεται σύ φωνα

ακροχρόνια παρα ονή (για σπουδές, εργασία, κ.λπ.)c

ε τις διατάξεις της εθνικής νο οθεσίας. Η εδαφική ισχύς των

θεωρήσεων αυτού του τύπου περιορίζεται στην επικράτεια του κράτους έκδοσης ( ε

4

Οι εν λόγω θεωρήσεις εκδίδονται όνο από τα κράτη που εφαρ όζουν πλήρως το κεκτη ένο Σένγκεν.
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εξαίρεση τις θεωρήσεις του τύπου "D + C", για τις οποίες γίνεται λόγος παρακάτω).
Παρόλα αυτά, ο κάτοχος ιας τέτοιας θεώρησης έχει το δικαίω α να διέλθει από την
επικράτεια των υπολοίπων κρατών Σένγκεν προκει ένου να εταβεί και να εισέλθει για
πρώτη φορά στο κράτος έκδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει έγκυρο ταξιδιωτικό
έγγραφο και δεν περιλα βάνεται στον εθνικό κατάλογο ανεπιθύ ητων ατό ων της
χώρας από την επικράτεια της οποίας σκοπεύει να διέλθειc
– «εθνική θεώρηση η οποία υπέχει συγχρόνως ισχύ θεώρησης βραχείας παρα ονής»
(θεώρηση τύπου “D + C”): πρόκειται για εθνική θεώρηση που εκδίδεται από κράτος
Σένγκεν (για ακροχρόνια παρα ονή) αλλά η οποία συγχρόνως ισχύει ως θεώρηση για
ετάβαση σε άλλα κράτη Σένγκεν για χρονικό διάστη α που δεν πορεί να υπερβεί
τους τρεις ήνες από την αρχική η ερο ηνία ισχύος της θεώρησης. Οι θεωρήσεις αυτού
του τύπου εκδίδονται σύ φωνα

ε τους κοινούς όρους και τις προϋποθέσεις που

προβλέπονται για την έκδοση ενιαίων θεωρήσεων βραχείας παρα ονής. Παράδειγ α:
ια θεώρηση "D + C" που έχει εκδοθεί από τη Γαλλία παρέχει δικαίω α όχι όνο για
παρα ονή στη γαλλική επικράτεια καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης, αλλά και
για τη ετάβαση σε όλα τα άλλα κράτη Σένγκεν για χρονικό διάστη α που δεν πρέπει
να υπερβεί τους τρεις

ήνες

ε αφετηρία την η ερο ηνία έναρξης της ισχύος που

αναγράφεται στην αυτοκόλλητη θεώρησηc
– «ο αδική θεώρηση»: πρόκειται είτε για θεώρηση διελεύσεως είτε για θεώρηση
βραχείας παρα ονής της οποίας η ισχύς δεν υπερβαίνει τις 30 η έρες και η οποία
πορεί να τεθεί σε ο αδικό διαβατήριο – εκτός αν η εθνική νο οθεσία προβλέπει κάτι
διαφορετικό – και χορηγείται σε ο άδα αλλοδαπών, που πρέπει να έχει συσταθεί πριν
από την απόφαση πραγ ατοποίησης του ταξιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι τα έλη της
ο άδας εισέρχονται στην επικράτεια, παρα ένουν σε αυτήν και εξέρχονται από αυτήν
ως ο άδα. Η θεώρηση αυτού του τύπου χορηγείται για ο άδες οι οποίες αποτελούνται
από πέντε έως πενήντα άτο α. Ο υπεύθυνος της ο άδας πρέπει να είναι εφοδιασ ένος
ε ατο ικό διαβατήριο και, εφόσον τούτο απαιτείται, ατο ική θεώρηση. Τα ανωτέρω
ισχύουν ε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων σχετικά ε τη χορήγηση θεωρήσεων
στα σύνορα σε ο άδες ναυτικών (τ ή α Ι, ση . 7.9)c
– «θεώρηση περιορισ ένης εδαφικής ισχύος» (θεώρηση του τύπου “LTV B” ή “LTV
C”): πρόκειται για θεώρηση βραχείας παρα ονής η οποία επιτρέπει στον κάτοχό της
όνο να παρα είνει ή να διέλθει από την επικράτεια του κράτους Σένγκεν που την
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εξέδωσε ή περισσοτέρων κρατών Σένγκεν. Στην περίπτωση αυτή, η εδαφική ισχύς (ένα
ή περισσότερα κράτη Σένγκεν) καθορίζεται στην ίδια την αυτοκόλλητη θεώρηση. Οι
θεωρήσεις αυτού του τύπου εκδίδονται κατ’ εξαίρεση. Οι συνοριοφύλακες πρέπει σε
κάθε περίπτωση να ενη ερώνουν εντός 72 ωρών τις κεντρικές αρχές στις οποίες
υπάγονται για την έκδοση θεωρήσεων περιορισ ένης εδαφικής ισχύος, παρέχοντας
συγχρόνως τα δεδο ένα του προσώπου προς το οποίο χορηγήθηκε η εκάστοτε θεώρηση
και διευκρινίζοντας τον λόγο της χορήγησης.
* Νο ική βάση:
H Κανονισ ός 539/2001 του Συ βουλίου
H Σύ βαση Σένγκεν (άρθρα 9H17)c
H Κοινή προξενική εγκύκλιος
Σύνδεσ οι:
H Τρόπος συ πλήρωσης της αυτοκόλλητης θεώρησηςc
H Υπόδειγ α συ πληρω ένων αυτοκόλλητων θεωρήσεων (πρόσθετες κατευθυντήριες
γρα

ές)c

H Παραδείγ ατα αυτοκόλλητων θεωρήσεων που εκδίδονται από κράτη

έλη ( ε

φωτογραφίες).
7.2

Οι θεωρήσεις είναι δυνατό να εκδίδονται στα σύνορα υπό την προϋπόθεση ότι ο εκάστοτε
υπήκοος τρίτης χώρας:
α)

διαθέτει έγκυρο έγγραφο το οποίο του επιτρέπει να διασχίσει τα σύνοραc

β)

είναι σε θέση να δικαιολογήσει τον σκοπό του ταξιδιού και διαθέτει επαρκή
έσα διαβίωσηςc

γ)

δεν έχει αποτελέσει αντικεί ενο σή ατος στο SIS και δεν συνιστά απειλή για
τη δη όσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δη όσια υγεία ή τις διεθνείς
σχέσεις των κρατών Σένγκενc
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δ)

είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν πορούσε να υποβάλει εκ των προτέρων
αίτηση χορήγησης θεώρησης, παραδείγ ατος χάρη λόγω της έλλειψης χρόνουc

ε)

προσκο ίζει έγγραφα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη απρόβλεπτων
και επιτακτικών λόγων που υπαγορεύουν την είσοδό του.

Επιπροσθέτως, πρέπει να πορεί ο συνοριοφύλακας να βεβαιωθεί ότι είναι
εξασφαλισ ένη η επιστροφή του ενδιαφερο ένου στη χώρα καταγωγής του ή
σε κάποια τρίτη χώρα.

Η έκδοση θεώρησης στα σύνορα (και όχι σε πρεσβεία ή προξενείο, που
αποτελεί τον κανόνα) πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί την εξαίρεση. Ο
εκάστοτε υπήκοος τρίτης χώρας φέρει το βάρος της απόδειξης των λόγων για
τους οποίους δεν
προξενείο,

πορούσε να υποβάλει αίτηση χορήγησης θεώρησης σε

ε αποτέλεσ α να είναι αναγκαία η έκδοση της θεώρησης στα

σύνορα.
7.3

Η θεώρηση επιτρέπεται να εκδοθεί:
α)

χωρίς περιορισ ούς όσον αφορά την εδαφική της ισχύ (ενιαία θεώρηση Σένγκεν,

που ισχύει για το σύνολο των κρατών Σένγκεν). Στην περίπτωση αυτή, η θεώρηση πορεί
να είναι:
– θεώρηση βραχείας παρα ονής (τύπου C)c
– θεώρηση διέλευσης (τύπου B). Η θεώρηση αυτού του τύπου επιτρέπεται να χορηγείται
στον αιτούντα στα σύνορα όνον εφόσον αυτός διαθέτει έγκυρη θεώρηση για κάθε
άλλη χώρα ή χώρες διέλευσης και προορισ ού εκτός του χώρου Σένγκεν. Η θεώρηση
παρέχει κανονικά τη δυνατότητα απευθείας διέλευσης δια έσου της επικράτειας του
οικείου κράτους ή κρατών Σένγκεν.
β)

ε περιορισ ένη εδαφική ισχύ ("LTV C" ή "LTV B").

Σε α φότερες τις περιπτώσεις η θεώρηση που εκδίδεται πρέπει να ισχύει όνο για "ία
είσοδο. Η ισχύς της θεώρησης βραχείας παρα ονής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15
η έρεςc η ισχύς της θεώρησης διέλευσης δεν δύναται να υπερβαίνει τις 5 η έρες.
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7.4

3εν επιτρέπεται η τοποθέτηση θεώρησης επί

η έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου. Σε

περίπτωση που ένα έγγραφο δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρο από ορισ ένα κράτη Σένγκεν, η
θεώρηση που εκδίδεται πρέπει να υπόκειται σε εδαφικό περιορισ ό. Αν το ταξιδιωτικό
έγγραφο δεν αναγνωρίζεται από τη χώρα που εκδίδει τη θεώρηση, η αυτοκόλλητη
θεώρηση πρέπει να επικολλάται σε χωριστό ενιαίο φύλλο.
7.5

Απαγορεύεται, καταρχήν, να χορηγείται θεώρηση στα σύνορα σε υπηκόους τρίτων χωρών
οι οποίοι ε πίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες προσώπων για τις οποίες είναι
υποχρεωτική η συνεννόηση ε ία ή περισσότερες από τις κεντρικές αρχές άλλων κρατών
Σένγκεν. Παρόλα αυτά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να χορηγείται θεώρηση
στα σύνορα σε τέτοια πρόσωπα, ιδίως για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους που
υπαγορεύονται από το εθνικό συ"φέρον ή ένεκα διεθνών υποχρεώσεων.
* Παραδείγ"ατα:
α) Έκδοση θεώρησης στα σύνορα για ανθρωπιστικούς λόγους:
H Αιφνίδια σοβαρή ασθένεια στενού συγγενικού προσώπου ή άλλου οικείου προσώπου.
H Θάνατος στενού συγγενικού προσώπου ή άλλου οικείου προσώπου.
X Η είσοδος είναι αναγκαία

ε σκοπό την παροχή πρωτοβάθ ιας ιατρικής ή/και

ψυχολογικής φροντίδας ή, κατ’ εξαίρεση, επακόλουθης φροντίδας στο οικείο κράτος
Σένγκεν, ιδίως ετά από ατύχη α, π.χ. ναυάγιο σε ύδατα κοντά σε κράτος Σένγκεν ή σε
άλλες περιπτώσεις διάσωσης και καταστροφών.
β) Έκδοση θεώρησης στα σύνορα για λόγους εθνικού συ"φέροντος:
H Είσοδος ελών κυβερνήσεως (αρχηγού κυβερνήσεως, υπουργών) χώρας ε την οποία το
εκάστοτε κράτος έλος διατηρεί διπλω ατικές σχέσεις, εφόσον οι λόγοι που προβάλλονται
για την επίσκεψη είναι επίση οι και οι ενδιαφερό ενοι προσκο ίζουν στοιχεία που
αποδεικνύουν το αξίω α που δηλώνουν ότι κατέχουν.
H Είσοδος ε σκοπό τη συ

ετοχή σε συνο ιλίες ε εκπροσώπους του εκάστοτε κράτους

έλους, υπό την προϋπόθεση ότι επιδεικνύεται προσκλητήρια επιστολή. Εφόσον είναι
δυνατό, πρέπει να πραγ ατοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία ε το πρόσωπο ή τον φορέα
που απηύθυνε την πρόσκληση, προκει ένου να εξακριβωθεί η γνησιότητά της.
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H Είσοδος γνωστών προσωπικοτήτων (π.χ. προσώπων που είναι διάση α διεθνώς και
δραστηριοποιούνται στον χώρο της πολιτικής, της οικονο ίας, της επιστή ης ή του
πολιτισ ού).
H Μείζονα συ φέροντα εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους Σένγκεν.
N.B. Κατά κανόνα, οι εξαιρετικοί λόγοι που απαριθ ούνται παραπάνω πρέπει επίσης να
αφορούν τα συνοδεύοντα πρόσωπα. Αν αφορούν ία ο άδα αντιπροσωπείας, πορεί, σε
περίπτωση α φιβολίας, να ζητηθεί από την αρ όδια εθνική αρχή να λάβει απόφαση.
7.6

Οι θεωρήσεις που εκδίδονται στα σύνορα πρέπει να καταχωρούνται σε κατάλογο.

7.7

Τα έξοδα που χρεώνονται για τη διεκπεραίωση αίτησης χορήγησης θεώρησης στα σύνορα
είναι ανάλογα ε εκείνα που χρεώνουν τα προξενεία. Παρόλα αυτά, η έκδοση θεωρήσεων
στα σύνορα πορεί να γίνεται ατελώς.

Ειδικοί κανόνες για τους ναυτικούς:
7.8

Ειδικοί κανόνες ισχύουν για τη χορήγηση θεωρήσεων διέλευσης στα σύνορα προς
ναυτικούς. Επιτρέπεται να χορηγηθεί θεώρηση διέλευσης στα σύνορα σε έναν ναυτικό ο
οποίος υποχρεούται να διαθέτει θεώρηση για να διασχίσει τα εξωτερικά σύνορα εφόσον:
– ο ενδιαφερό ενος πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο τ ή α Ι, ση .7.2c
– ο ενδιαφερό ενος διαθέτει έγκυρη θεώρηση για όλες τις άλλες χώρες διέλευσης και
προορισ ού εκτός του χώρου Σένγκενc
– ο ενδιαφερό ενος επιθυ εί να διασχίσει τα σύνορα ε σκοπό την επιβίβαση, την εκ
νέου επιβίβαση ή την αποβίβαση από πλοίο στο οποίο πρόκειται να εργασθεί ή έχει
εργασθεί ως ναυτικός.

7.9

Επιτρέπεται η χορήγηση ο αδικής θεώρησης διέλευσης στα σύνορα σε ναυτικούς οι
οποίοι έχουν την ίδια ιθαγένεια και ταξιδεύουν ως ο άδα αποτελού ενη από πέντε έχρι
πενήντα άτο αc στην περίπτωση αυτή, η θεώρηση τοποθετείται σε χωριστό φύλλο. Το
φύλλο περιλα βάνει υποχρεωτικά το ονο ατεπώνυ ο, την η ερο ηνία γέννησης, την
ιθαγένεια και τον αριθ ό του ταξιδιωτικού εγγράφου εκάστου έλους της ο άδας.
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Τέτοια ο αδική θεώρηση επιτρέπεται να εκδοθεί

όνον εφόσον ο καθένας από τους

ναυτικούς πληροί τις προϋποθέσεις έκδοσης θεώρησης στα σύνορα.
Πριν από τη χορήγηση θεώρησης στα σύνορα σε έναν ή περισσότερους διερχό ενους
ναυτικούς, οι αρ όδιες εθνικές αρχές οφείλουν να προβούν σε ανταλλαγή πληροφοριών σε
συ

όρφωση ε τις ειδικές οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτη α του κανονισ ού

(ΕΚ) αριθ. 415/2003.
Ειδικοί κανόνες για τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα σε έλη της οικογενείας πολιτών χωρών της
ΕΕ/του ΕΟΧ/της Ελβετίας τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης:
7.10

Όταν ένα έλος της οικογενείας ενός πολίτη της ΕΕ/του ΕΟΧ/της Ελβετίας, το οποίο
συνοδεύει ή πηγαίνει να συναντήσει τον εν λόγω πολίτη της ΕΕ/του ΕΟΧ/της Ελβετίας,
καταφθάνει στα σύνορα χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη θεώρηση, το οικείο κράτος
έλος οφείλει, πριν του αρνηθεί την είσοδο στην επικράτειά του, να του παράσχει κάθε
εύλογη δυνατότητα για την τεκ ηρίωση ή απόδειξη ε άλλους τρόπους του ισχυρισ ού
του ότι απολαύει του δικαιώ ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Αν ο ενδιαφερό ενος
καταφέρει να το πράξει και εφόσον δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το
εν λόγω πρόσωπο συνιστά απειλή για τη δη όσια τάξη, τη δη όσια ασφάλεια ή τη
δη όσια υγεία, πρέπει να του χορηγείται πάραυτα θεώρηση στα σύνορα. Η θεώρηση
χορηγείται ατελώς.
* Νο ική βάση:
H Οδηγία 2004/38/ΕΚ (άρθρο 5)c
H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 415/2003 του Συ βουλίουc
H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συ βουλίου; όπως τροποποιήθηκε ε τον κανονισ ό
(ΕΚ) αριθ. 334/2002 του Συ βουλίουc
H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 333/2002c
H Απόφαση του 3ικαστηρίου της 25ης Ιουλίου 2002, υπόθεση C 459/99, MRAX κατά
Βελγίου.

8.

Ακύρωση, ανάκληση και συντό ευση της διάρκειας ισχύος των ενιαίων θεωρήσεων
Σένγκεν
Ακύρωση:
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8.1

Σκοπός της ακύρωσης ιας ενιαίας θεώρησης Σένγκεν στα σύνορα είναι να αποτραπεί η
είσοδος στον χώρο Σένγκεν ατό ων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να εισέλθουν
στην επικράτεια των κρατών Σένγκεν.
Μία ενιαία θεώρηση πρέπει να ακυρώνεται οπωσδήποτε στις εξής περιπτώσεις:
– αν για τον κάτοχο της θεώρησης έχει καταχωρηθεί σή α στο Σύστη α Πληροφοριών
Σένγκεν (SIS) το οποίο αναφέρει ότι πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος στο
συγκεκρι ένο άτο ο ή ότι η θεώρηση είναι πλαστογραφη ένη ή παραποιη ένηc
– αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η θεώρηση αποκτήθηκε

ε απατηλά

έσα

(παραδείγ ατος χάρη, είναι προφανές ότι ο ενδιαφερό ενος πλαστογράφησε ή
παραποίησε τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη λήψη της θεώρησης).
Παρόλα αυτά, η θεώρηση δεν πρέπει να ακυρώνεται αυτο άτως κάθε φορά που
απαγορεύεται η είσοδος στον κάτοχο. Αν, για παράδειγ α, ένα άτο ο αδυνατεί να
αποδείξει, κατά τη διέλευση των συνόρων, ότι διαθέτει επαρκή έσα διαβίωσης, πρέπει να
του απαγορεύεται η είσοδος, αλλά το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την
ακύρωση της θεώρησης, ιδίως αν πρόκειται για θεώρηση Σένγκεν που έχει εκδοθεί από
άλλο κράτος Σένγκεν (βλ. επίσης τ ή α Ι, ση . 6.5 και 6.6).
8.2.

Σε περίπτωση ακύρωσης ιας θεώρησης, πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία:
– η

αυτοκόλλητη

θεώρηση

σφραγίζεται

ε

την

ένδειξη

«ΑΚΥΡSΝΕΤΑΙ»

(“CANCELLED”) και η λέξη «θεώρηση» διαγράφεται ε ανεξίτηλη ελάνηc
– ο συνοριοφύλακας πρέπει να αχρηστεύσει το οπτικό εταβλητό στοιχείο της θεώρησης
ε τη χρήση αιχ ηρού αντικει ένου (π.χ. στυλό ή παρό οιο αντικεί ενο). Σκοπός είναι
να αποτραπεί η αφαίρεση από τη θεώρηση και η αθέ ιτη χρήση του οπτικού
εταβλητού στοιχείου.
8.3

Ο συνοριοφύλακας πρέπει οπωσδήποτε να ενη ερώσει για την ακύρωση της θεώρησης τις
κεντρικές αρχές στις οποίες υπάγεται, οι οποίες, σε περίπτωση που η θεώρηση έχει εκδοθεί
από άλλο κράτος Σένγκεν, ενη ερώνουν εντός 72 ωρών τις αρ όδιες αρχές του κράτους
που εξέδωσε την ακυρωθείσα θεώρηση. Είναι υποχρεωτικό να διαβιβάζονται τα ακόλουθα
πληροφοριακά στοιχεία:
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–

επώνυ ο, όνο α και η ερο ηνία γεννήσεως του κατόχου της θεώρησηςc

–

ιθαγένεια του κατόχου της θεώρησηςc

–

είδος και αριθ ός του ταξιδιωτικού εγγράφουc

–

αριθ ός της αυτοκόλλητης θεώρησηςc

–

τύπος της θεώρησηςc

–

η ερο ηνία και τόπος έκδοσης της θεώρησηςc

–

η ερο ηνία και αιτιολόγηση της ακύρωσης.

Ανάκληση:
8.4

Η ανάκληση ιας θεώρησης καθιστά δυνατή την ακύρωση της εναπο ένουσας περιόδου
ισχύος της θεώρησης ακό η και ετά την είσοδο του κατόχου της στην επικράτεια. Η
θεώρηση πρέπει να ανακαλείται εάν ο κάτοχος έχει παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις
νό ι ης παρα ονής στην επικράτεια των κρατών Σένγκεν.
Κάθε ανάκληση/κατάργηση θεώρησης πρέπει να γνωστοποιείται στις κεντρικές αρχές, οι
οποίες ε τη σειρά τους ειδοποιούν σχετικά τις κεντρικές αρχές του κράτους Σένγκεν που
την εξέδωσε, αναλόγως της περιπτώσεως, σύ φωνα ε τη διαδικασία που προβλέπεται για
την ακύρωση ιας θεώρησης.

Συντό ευση της διάρκειας ισχύος ιας θεώρησης
8.5.

Η διάρκεια ισχύος ιας θεώρησης είναι δυνατό να συντο ευθεί εάν διαπιστωθεί ότι ο
κάτοχος δεν διαθέτει επαρκή έσα διαβίωσης για ολόκληρη τη διάρκεια παρα ονής την
οποία επιθυ ούσε αρχικά. Ακό η, είναι δυνατό να πραγ ατοποιηθεί πριν από την απέλαση
υπηκόου τρίτης χώρας (η τελευταία η έρα ισχύος της θεώρησης αντιστοιχεί στην
η ερο ηνία που έχει ορισθεί για την απέλαση του υπηκόου τρίτης χώρας).
Η συντό ευση της διάρκειας ισχύος ιας θεώρησης πρέπει να γνωστοποιείται ε τον ίδιο
τρόπο που προβλέπεται και για την ακύρωση και την ανάκληση.

* Νο ική βάση:
H Κοινή προξενική εγκύκλιος (παράρτη α 14)c
H Απόφαση SCH/ComHex(93)24.
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9.

Ειδικά καθεστώτα διέλευσης

9.1

«Έγγραφο διευκόλυνσης της διέλευσης» (FTD) και «Έγγραφο διευκόλυνσης της
σιδηροδρο"ικής διέλευσης» (FRTD)

9.1.1

Την 1η Ιουλίου 2003, τέθηκε σε ισχύ νέο ταξιδιωτικό καθεστώς για τη διέλευση εταξύ
του Καλίνινγκραντ και της ηπειρωτικής Ρωσίας. Βάσει του καθεστώτος αυτού
καθιερώθηκαν δύο τύποι εγγράφου, το «Έγγραφο διευκόλυνσης της διέλευσης» (FTD) και
το «Έγγραφο διευκόλυνσης της σιδηροδρο ικής διέλευσης» (FRTD)c τα εν λόγω έγγραφα
είναι απαραίτητα για τη διέλευση από την επικράτεια της Λιθουανίας ούτως ώστε να είναι
δυνατή και να διευκολύνονται οι ετακινήσεις υπηκόων τρίτης χώρας οι οποίοι κατοικούν
σε δύο η συνεχό ενα γεωγραφικώς τ ή ατα της επικράτειας της χώρας τους.

9.1.2

Το έγγραφο FTD χρησι εύει για πολλαπλή απευθείας διέλευση ε οποιοδήποτε χερσαίο
εταφορικό έσο δια έσου της επικράτειας της Λιθουανίας. Εκδίδεται από τις λιθουανικές
αρχές και ισχύει για

έγιστο χρονικό διάστη α τριών ετών. Κάθε διέλευση που

πραγ ατοποιείται ε βάση το έγγραφο FTD δεν πορεί να διαρκέσει πάνω από 24 ώρες.
9.1.3

Το έγγραφο FRTD χρησι εύει για ένα όνο ταξίδι ετ’ επιστροφής ε τρένο και ισχύει για
έγιστο χρονικό διάστη α τριών ηνών. Κάθε διέλευση που πραγ ατοποιείται ε βάση το
έγγραφο FRTD δεν πορεί να διαρκέσει πάνω από 6 ώρες.

9.1.4

Τα έγγραφα FTD/FRTD υπέχουν ισχύ θεώρησης και πρέπει να εκδίδονται ε βάση ενιαίο
υπόδειγ α από τις προξενικές αρχές σύ φωνα ε τις διατάξεις του κανονισ ού (ΕΚ) αριθ.
693/2003 του Συ βουλίου και του κανονισ ού (ΕΚ) αριθ. 694/2003 του Συ βουλίου.
Απαγορεύεται η έκδοσή τους στα σύνορα.

* Νο ική βάση:
H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 693/2003 του Συ βουλίουc
H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 694/2003 του Συ βουλίου.
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9.2.

9ιέλευση από την επικράτεια κρατών "ελών που δεν εφαρ"όζουν πλήρως το
κεκτη"ένο Σένγκεν5

9.2.1

Μέχρι την ένταξή τους στον χώρο Σένγκεν, η Τσεχική 3η οκρατία, η Κύπρος, η Εσθονία,
η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Mάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία
(στο εξής: «τα νέα κράτη έλη») πορούν να αναγνωρίζουν:
–

τις ενιαίες θεωρήσεις Σένγκεν,

–

τις θεωρήσεις ακράς παρα ονής και τους τίτλους παρα ονής που εκδίδουν τα
κράτη Σένγκεν,

–

τις εθνικές θεωρήσεις (βραχείας ή ακράς παρα ονής) που εκδίδουν τα νέα
κράτη έλη,

–

και τους τίτλους παρα ονής που εκδίδουν τα νέα κράτη έλη

ως έγγραφα ισοδύνα α προς τις εθνικές τους θεωρήσεις ε σκοπό τη διέλευση από την
επικράτειά τους (η διέλευση δεν πορεί να υπερβεί τις πέντε η έρες).
9.2.2

Οι κάτοχοι των προαναφερθέντων εγγράφων πρέπει να υποβάλλονται στις συνήθεις
διαδικασίες ελέγχου (τ ή α Ι, παρ. 1).
* Νο ική βάση:
H Απόφαση αριθ. 895/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου της
14ης Ιουνίου 2006

9.3

9ιέλευση "έσω της επικράτειας των κρατών "ελών από κατόχους τίτλων παρα"ονής
εκδοθέντων από την Ελβετία ή το Λιχτενστάιν

9.3.1

Οι τίτλοι παρα ονής που εκδίδονται από την Ελβετία και το Λιχτενστάιν αναγνωρίζονται
υποχρεωτικά από τα κράτη Σένγκεν ως έγγραφα ισοδύνα α

ε την ενιαία θεώρηση

Σένγκεν ή ε τις εθνικές τους θεωρήσεις ε σκοπό τη διέλευση από την επικράτειά τους.
Κάθε διέλευση δεν πορεί να υπερβεί τις πέντε η έρες.

5

Η παρούσα παράγραφος ισχύει όνο για τα εξής κράτη έλη: Τσεχική 3η οκρατία, Κύπρος, Εσθονία,
Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Mάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία.
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9.3.2

Για τον ίδιο σκοπό, οι προαναφερθέντες τίτλοι παρα ονής είναι επίσης δυνατό να
αναγνωρίζονται ως ισοδύνα οι της εθνικής θεώρησης από την Τσεχική 3η οκρατία, την
Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Mάλτα, την Πολωνία,
τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.

9.3.3

Οι κάτοχοι των προαναφερθέντων εγγράφων πρέπει να υποβάλλονται στις συνήθεις
διαδικασίες ελέγχου (τ ή α Ι, παρ. 1).
* Νο ική βάση:
H Απόφαση αριθ. 896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου της 14ης
Ιουνίου 2006

10.

Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για άσυλο/διεθνή προστασία6
* Γενικές αρχές:
Κάθε αίτηση για την παροχή διεθνούς προστασίας (περιλα βανο ένου του ασύλου) η
οποία υποβάλλεται στα σύνορα πρέπει να εξετάζεται από τα κράτη έλη προκει ένου να
εξακριβωθεί,

ε βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην οδηγία 2004/83/ΕΚ του

Συ βουλίου της 29ης Απριλίου 2004, κατά πόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για να
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, σύ φωνα ε τη σύ βαση της Γενεύης για το καθεστώς των
προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951, όπως έχει συ πληρωθεί ε το πρωτόκολλο της Νέας
Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, ή για να υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας,
όπως αυτό καθορίζεται στην προαναφερθείσα οδηγία.
Το κράτος

έλος που φέρει στην πράξη την ευθύνη για την εξέταση της αίτησης

καθορίζεται σύ φωνα

ε τις διατάξεις του κανονισ ού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του

Συ βουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 («κανονισ ός του 3ουβλίνου»).
Ο χαρακτήρας της εξέτασης καθορίζεται υποχρεωτικά σύ φωνα

ε τις διατάξεις της

οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συ βουλίου («οδηγία για τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου»).

6

Το παρόν τ ή α δεν ισχύει για τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελβετία.
Το παρόν τ ή α ισχύει για τη 3ανία σε ό,τι αφορά τον προσδιορισ ό του κράτους έλους που είναι αρ όδιο
για την εξέταση αίτησης ασύλου.
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10.1

Ένας υπήκοος τρίτης χώρας πρέπει να θεωρείται ως αιτών άσυλο/διεθνή προστασία
εφόσον εκφράζει – ε οποιονδήποτε τρόπο – τον φόβο ότι θα υποστεί σοβαρή βλάβη σε
περίπτωση που επιστρέψει στη χώρα καταγωγής ή προηγού ενης συνήθους δια ονής του.
Η επιθυ ία υποβολής αίτησης για προστασία δεν είναι απαραίτητο να διατυπώνεται ε
κάποιον συγκεκρι ένο τρόπο. 3εν είναι αναγκαίο να χρησι οποιήσει ρητώς ο
ενδιαφερό ενος τη λέξη «άσυλο». Το καθοριστικό στοιχείο εν προκει ένω είναι η
εκδήλωση φόβου για ό,τι ενδέχεται να συ βεί σε περίπτωση επιστροφής. Σε περίπτωση
α φιβολίας για το κατά πόσον συγκεκρι ένη δήλωση πορεί να εκληφθεί ως επιθυ ία
υποβολής αίτησης για άσυλο ή για άλλη ορφή διεθνούς προστασίας, οι συνοριοφύλακες
πρέπει να συ βουλεύονται την εκάστοτε εθνική αρχή ή αρχές που είναι αρ όδιες για την
εξέταση των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας.

10.2

Όταν ένας υπήκοος τρίτης χώρας εκφράζει την επιθυ ία να υποβάλει αίτηση για
άσυλο/διεθνή προστασία στα σύνορα (περιλα βανο ένων των ζωνών διέλευσης
θαλάσσιων λι ένων και αερολι ένων), πρέπει να του δίδεται η δυνατότητα να το πράξει.
Για τον σκοπό αυτό, οι συνοριακές αρχές πρέπει να ενη ερώνουν τον εκάστοτε αιτούντα,
σε γλώσσα για την οποία πορεί ευλόγως να υποτεθεί ότι είναι κατανοητή σε αυτόν, για
την ακολουθητέα διαδικασία (δηλαδή τον τρόπο και τον τόπο υποβολής της αίτησης),
καθώς επίσης για τα δικαιώ ατα και τις υποχρεώσεις του, περιλα βανο ένων των πιθανών
συνεπειών σε περίπτωση

η συ

όρφωσης

ε τις εν λόγω υποχρεώσεις και

η

συνεργασίας ε τις αρχές.
Προς αποφυγή παρανοήσεων και προκει ένου να διασφαλίζεται ότι οι αιτούντες
ενη ερώνονται επαρκώς για τα δικαιώ ατα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη
διαδικασία, αν ένα άτο ο που ζητά διεθνή προστασία δεν διαθέτει επαρκή γνώση της
γλώσσας που ο ιλείται στο εκάστοτε κράτος έλος, πρέπει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο,
να επιστρατεύονται οι υπηρεσίες διερ ηνέα.
10.3

Κάθε αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας πρέπει να διαβιβάζεται είτε στην αρ όδια
εθνική αρχή που έχει ορισθεί από έκαστο κράτος έλος για την εξέταση/διεκπεραίωση
τέτοιων αιτήσεων είτε στην αρχή που είναι αρ όδια να αποφασίσει για το κατά πόσον θα
επιτραπεί στον αιτούντα να εισέλθει στην επικράτεια ούτως ώστε να είναι δυνατή η
εξέταση της αίτησης από την αρ όδια αρχή.
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Ο συνοριοφύλακας δεν δύναται να λάβει οποιαδήποτε απόφαση για την επιστροφή του
αιτούντος χωρίς προηγού ενη συνεννόηση ε την αρ όδια εθνική αρχή ή αρχές.
10.4

Είναι υποχρεωτική η λήψη των δακτυλικών αποτυπω άτων όλων των δακτύλων για κάθε
αιτούντα άσυλο που έχει συ πληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας, ε βάση τις
διατάξεις της εθνικής νο οθεσίας του εκάστοτε κράτους έλους, και η αποστολή τους
στην κεντρική

ονάδα του συστή ατος EURODAC, έτσι ώστε να είναι δυνατή η

διασταύρωσή τους στο πλαίσιο του εν λόγω συστή ατος.
* Νο ική βάση:
H Σύ βαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκηςc
H Κανονισ ός 2725/2000 του Συ βουλίουc
H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 407/2002 του Συ βουλίουc
H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συ βουλίουc
H Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συ βουλίουc
H Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συ βουλίου.
11.

Καταχώρηση πληροφοριών στα σύνορα
Σε όλα τα

εθοριακά ση εία διέλευσης, κάθε υπηρεσιακή ή άλλου είδους ιδιαίτερα

ση αντική πληροφορία πρέπει να καταχωρείται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικώς. Οι προς
καταχώρηση πληροφορίες περιλα βάνουν ιδίως:
– το ονο ατεπώνυ ο του συνοριοφύλακα που είναι κατά τόπον υπεύθυνος για τους
συνοριακούς ελέγχους και των άλλων υπαλλήλων κάθε ο άδαςc
– την τυχόν χαλάρωση των ελέγχων επί προσώπωνc
– την έκδοση, στα σύνορα, θεωρήσεων και εγγράφων που υπέχουν θέση διαβατηρίων ή
θεωρήσεωνc
– τις τυχόν συλλήψεις και καταγγελίες (ποινικά αδική ατα και διοικητικές παραβάσεις)c
– τα άτο α στα οποία απαγορεύεται η είσοδος (λόγοι άρνησης και ιθαγένεια)c
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– τους κωδικούς ασφαλείας των σφραγίδων εισόδου και εξόδου, τα στοιχεία των
συνοριοφυλάκων που χρησι οποιούν τις σφραγίδες σε οποιαδήποτε η ερο ηνία και
βάρδια, καθώς και στοιχεία για την απώλεια ή κλοπή σφραγίδωνc
– καταγγελίες προσώπων που υποβάλλονται σε ελέγχουςc
– άλλα ιδιαίτερα ση αντικά αστυνο ικά ή δικαστικά έτραc
– οποιοδήποτε αξιοση είωτο συ βάν.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α II)
12.

Συνεργασία ε άλλες υπηρεσίες
Οι συνοριοφύλακες οφείλουν να συνεργάζονται στενά ε όλες τις αρ όδιες κρατικές αρχές
που έχουν τοποθετηθεί σε εθοριακές περιοχές όπως είναι οι τελωνειακές αρχές ή άλλες
υπηρεσίες αρ όδιες σε θέ ατα ασφάλειας αγαθών ή σε θέ ατα ασφάλειας εταφορών.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Χερσαία σύνορα
1.

Έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας

1.1

Ο συνοριοφύλακας που διοικεί το εκάστοτε ση είο διέλευσης πρέπει να φροντίζει για την
υποβολή των φυσικών προσώπων σε ουσιαστικούς ελέγχους και ταυτόχρονα να ερι νά
για την ασφάλεια και την ο αλή ροή της οδικής κυκλοφορίας.

1.2

Εφόσον είναι δυνατό, πρέπει να υπάρχουν χωριστοί διάδρο οι ελέγχου για τα άτο α που
απολαύουν του κοινοτικού δικαιώ ατος της ελεύθερης κυκλοφορίας και για τους λοιπούς
υπηκόους τρίτων χωρών, σύ φωνα

ε τους γενικούς κανόνες περί διαχωρισ ού των

διαδρό ων ελέγχου.
1.3

Οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται στο έτρο του δυνατού από δύο συνοριοφύλακες.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (άρθρο 7, παράρτη α VI)
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* Βέλτιστες πρακτικές:
● Είναι σκόπι ο να ερευνάται το έσο εταφοράς στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

υπάρχει δικαιολογη ένη υπόνοια για την απόκρυψη εντός του οχή ατος ανθρώπων,

ναρκωτικών ουσιών, εκρηκτικών υλών ή/και όπλωνc
β)

υπάρχει δικαιολογη ένη υπόνοια ότι ο οδηγός ή οι επιβάτες του οχή ατος διέπραξαν

αξιόποινη πράξη ή διοικητική παράβασηc
γ)

τα προσκο ιζό ενα έγγραφα του οχή ατος είναι ελλιπή ή πλαστάc

Εν πάση πειρπτώσει, για τους ελέγχους ισχύουν οι διατάξεις της εθνικής νο οθεσίας του
εκάστοτε κράτους Σένγκεν.
● Είναι σκόπι η η χρήση ειδικά εκπαιδευ ένων σκυλιών για τη διενέργεια
δειγ ατοληπτικών ελέγχων ε σκοπό τη δια της οσφρήσεως ανίχνευση εκρηκτικών υλών,
ναρκωτικών ουσιών ή κρυ

ένων ανθρώπων.

Έλεγχοι επί οχη άτων ιδιωτικής χρήσεως:
● Στο έτρο του δυνατού, οι έλεγχοι επί φυσικών προσώπων που ταξιδεύουν ε οχή ατα
ιδιωτικής χρήσεως πρέπει να διενεργούνται ως εξής:
H ο οδηγός και οι επιβάτες πορούν να παρα είνουν έσα στο όχη α κατά τη διάρκεια του
ελέγχουc
H ο συνοριοφύλακας ελέγχει τα σχετικά έγγραφα και τα αντιπαραβάλλει προς τα πρόσωπα
που επιθυ ούν να διασχίσουν τα σύνοραc
H ταυτοχρόνως, ένας δεύτερος συνοριοφύλακας παρακολουθεί τα άτο α που βρίσκονται
έσα στο αυτοκίνητο και φροντίζει για την ασφάλεια του ελέγχοντος συναδέλφου του.
● Αν υπάρχει υπόνοια ότι κάποιο ταξιδιωτικό έγγραφο, άδεια οδήγησης ή άλλο έγγραφο
που σχετίζεται ε την ασφάλιση ή την άδεια κυκλοφορίας του οχή ατος είναι πλαστό,
πρέπει να ζητείται από όλους τους ταξιδιώτες να εξέλθουν από το όχη α. Εν συνεχεία
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πρέπει το όχη α να ερευνάται διεξοδικά. Οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να
πραγ ατοποιούνται στον χώρο επιγενό ενου ελέγχου.
Έλεγχοι επί λεωφορείων:
● Οι έλεγχοι επί φυσικών προσώπων που ταξιδεύουν

ε λεωφορείο

πορούν να

διενεργούνται σε τερ ατικό σταθ ό επιβατών ή εντός του λεωφορείου, αναλόγως των
περιστάσεων. Οσάκις ο έλεγχος διενεργείται εντός του λεωφορείου, πρέπει στο έτρο του
δυνατού να λα βάνονται τα εξής έτρα:
H ο έλεγχος των εγγράφων πρέπει να ξεκινάει από τον οδηγό του λεωφορείου και από τον
αρχηγό της ο άδας, αν πρόκειται για οργανω ένο ταξίδιc
H αν υπάρχει α φιβολία για κάποιο ταξιδιωτικό έγγραφο ή για τον σκοπό του ταξιδιού ή αν
υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα άτο ο ενδέχεται να συνιστά απειλή για τη δη όσια τάξη, την
εσωτερική ασφάλεια ή τη δη όσια υγεία των κρατών Σένγκεν, πρέπει να ζητείται από το
άτο ο αυτό να αποβιβασθεί από το λεωφορείο και να υποβληθεί σε διεξοδικό έλεγχο στον
χώρο

επιγενό ενου

ελέγχου,

ενώ

ταυτόχρονα

ένας

δεύτερος

συνοριοφύλακας

παρακολουθεί τα άλλα άτο α έσα στο λεωφορείο και φροντίζει για την ασφάλεια του
ελέγχοντος συναδέλφου του.
● Σε περίπτωση εγάλης κυκλοφοριακής κίνησης πρέπει να ελέγχονται πρώτα οι επιβάτες
των λεωφορείων των τακτικών τοπικών γρα

ών, εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές

συνθήκες.
Κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων εντός του λεωφορείου, οι υπάλληλοι πρέπει
να χρησι οποιούν φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, ιδίως για τις αναζητήσεις στοιχείων
στο SIS.
Έλεγχοι επί φορτηγών:
Οι έλεγχοι επί φορτηγών είναι σκόπι ο να διενεργούνται

ε τον κάτωθι τρόποc στις

περιπτώσεις αυτές, πρέπει οπωσδήποτε να συ πράττουν οι αρ όδιες τελωνειακές αρχές:

α)

Όποτε είναι δυνατό, ενδείκνυται να υπάρχει χωριστός διάδρο ος ελέγχου για τα

φορτηγά, εφόσον:
H το φορτηγό και το περιεχό ενό του πορούν να ελεγχθούν ε βολικό τρόποc
H είναι δυνατό να χρησι οποιηθούν ειδικά εκπαιδευ ένα σκυλιά χωρίς να προκληθεί
ενόχλησηc
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H πορεί να χρησι οποιηθεί τεχνικός εξοπλισ ός για την έρευνα (π.χ. συσκευές ακτίνων x
και ανιχνευτές διοξειδίου του άνθρακα).

β)

Κατά τους ελέγχους επί φορτηγών, οι συνοριοφύλακες πρέπει να αποδίδουν

ιδιαίτερη προσοχή σε φορτηγά
κρυ

ένα κλε

ε ε πορευ ατοκιβώτια στα οποία ενδέχεται να είναι

ένα αυτοκίνητα, θύ ατα διακίνησης ανθρώπων ή επικίνδυνες ουσίες. Όλα

τα δικαιολογητικά σχετικά

ε το περιεχό ενο του φορτηγού πρέπει να ελέγχονται

επιστα ένως.
γ)

Επιβάλλεται ο διεξοδικός έλεγχος όλων των φορτηγών σε περίπτωση που:

H έχουν παραβιασθεί τελωνειακές σφραγίδεςc
H το κάλυ

α του φορτίου (κουκούλα) έχει καταστραφεί ή ραφτείc

H υπάρχει υπόνοια ότι πορεί να είναι κρυ

ένοι στο εσωτερικό άνθρωποι, ναρκωτικές

ουσίες ή επικίνδυνες ή εκρηκτικές ύλες.
● Είναι επίσης δυνατό να διενεργούνται οι ακόλουθοι πρόσθετοι έλεγχοι:
α)

έλεγχος οδικής κυκλοφορίας, περιλα βανο ένης της τήρησης διατάξεων της

κοινωνικής νο οθεσίας (π.χ. καταλληλότητα του οχή ατος, ωράριο εργασίας του οδηγού,
ασφάλιση του οδηγού)c
β)

έλεγχος οδικής εταφοράς (κατά πόσον τα εταφερό ενα αγαθά αντιστοιχούν στα

σχετικά παραστατικά)c
γ)

έλεγχος της ύπαρξης ραδιενεργών ή επικίνδυνων αγαθών.

Όλοι οι προαναφερθέντες πρόσθετοι έλεγχοι διενεργούνται σύ φωνα ε την κοινοτική
νο οθεσία και ε τους εθνικούς κανονισ ούς εκάστου κράτους Σένγκεν.
2.

Έλεγχος της σιδηροδρο ικής κυκλοφορίας

2.1

Ο επικεφαλής συνοριοφύλακας ο οποίος βρίσκεται εν υπηρεσία στο σιδηροδρο ικό
εθοριακό ση είο διέλευσης πρέπει να συγκεντρώνει πληροφορίες για τα σιδηροδρο ικά
δρο ολόγια και για τον προβλεπό ενο αριθ ό επιβατών των τρένων, ούτως ώστε να
διαφαλίζεται η διενέργεια αποτελεσ ατικών συνοριακών ελέγχων.

2.2

Οι έλεγχοι είναι δυνατό να διενεργούνται ε τον έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:
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α)

στην αποβάθρα στον πρώτο σταθ ό άφιξης ή στον τελευταίο σταθ ό προ της

αναχώρησης στην επικράτεια ενός κράτους Σένγκενc
β)
2.3

επί του τρένου, κατά τη διάρκεια της διέλευσης.

Ο συνοριακός έλεγχος περιλα βάνει έλεγχο των εξής:
α)

του προσωπικού που εργάζεται στο τρένοc

β)

των επιβατών που εταβαίνουν στο εξωτερικόc

γ)

των επιβατών που προέρχονται από το εξωτερικό, εφόσον δεν έχουν ελεγχθεί

προηγου ένωςc
δ)
2.4

του ίδιου του τρένου εξωτερικά.

Ο συνοριακός έλεγχος των επιβατών τρένων εγάλων ταχυτήτων που προέρχονται από
τρίτη χώρα είναι δυνατό να διενεργείται ε τον έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α)

στους σταθ ούς που βρίσκονται σε τρίτη χώρα και όπου οι ταξιδιώτες επιβιβάζονται

στο τρένοc
β)

στους σταθ ούς όπου αποβιβάζονται οι ταξιδιώτες εντός της επικράτειας των

κρατών Σένγκενc
γ)

επί του τρένου κατά τη διάρκεια της διέλευσης εταξύ σταθ ών που βρίσκονται

στην επικράτεια των κρατών Σένγκεν, υπό την προϋπόθεση ότι οι ταξιδιώτες παρα ένουν
στο τρένο στον προηγού ενο σταθ ό ή σταθ ούς.
2.5

Σε ό,τι αφορά τα τρένα εγάλων ταχυτήτων από τρίτες χώρες τα οποία πραγ ατοποιούν
περισσότερες στάσεις στην επικράτεια των κρατών ελών, αν η εταιρεία που εκτελεί τη
σιδηροδρο ική εταφορά έχει τη δυνατότητα επιβίβασης των επιβατών αποκλειστικά για
το εναπο ένον τ ή α του ταξιδιού εντός της επικράτειας των κρατών Σένγκεν, οι εν λόγω
επιβάτες πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο εισόδου είτε επί του τρένου είτε στον σταθ ό
προορισ ού, εκτός αν διενεργήθηκε ήδη έλεγχος στον σταθ ό όπου ο εκάστοτε ταξιδιώτης
επιβιβάστηκε στο τρένο.
Στην περίπτωση αυτή, οι ταξιδιώτες που επιθυ ούν να πάρουν το τρένο αποκλειστικά για
το εναπο ένον τ ή α του ταξιδιού εντός της επικράτειας των κρατών Σένγκεν πρέπει να
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ενη ερώνονται

ε σαφήνεια πριν από την αναχώρηση του τρένου ότι πρόκειται να

υποβληθούν σε ελέγχους εισόδου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή στον σταθ ό
προορισ ού.
Κατά το ταξίδι προς την αντίθετη κατεύθυνση, οι επιβαίνοντες στο τρένο πρέπει να
υποβάλλονται σε ελέγχους εξόδου σύ φωνα ε ανάλογες ρυθ ίσεις.
2.6

Ο συνοριοφύλακας πρέπει να επιθεωρεί τα κοιλώ ατα των βαγονιών για να βεβαιωθεί ότι
δεν έχουν κρυφτεί σε αυτά άνθρωποι ή αντικεί ενα που υπόκεινται σε συνοριακούς
ελέγχους. Οι συνοριοφύλακες πρέπει οπωσδήποτε να ερευνούν διεξοδικά το τρένο αν
υπάρχει υπόνοια για κρυ

2.7

ένες εκρηκτικές ύλες ή ναρκωτικές ουσίες.

Όταν υπάρχουν λόγοι που δη ιουργούν την υπόνοια ότι πρόσωπα σεση ασ ένα ή ύποπτα
για την τέλεση αξιόποινων πράξεων ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν την πρόθεση να
εισέλθουν παράνο α κρύβονται στο τρένο, ο υπεύθυνος συνοριοφύλακας, εάν δεν πορεί
να επέ βει σύ φωνα ε τις εθνικές διατάξεις της χώρας του, πρέπει να ενη ερώνει τις
αρχές του κράτους Σένγκεν ε προορισ ό το οποίο ή δια έσου της επικράτειας του οποίου
κινείται το τρένο.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (άρθρο 7, παράρτη α VI)

* Βέλτιστες πρακτικές:
● Κατά τη διενέργεια του ελέγχου στην αποβάθρα στον πρώτο σταθ ό άφιξης ή στον
τελευταίο σταθ ό προ της αναχώρησης, το τρένο πρέπει να φυλάσσεται, προκει ένου να
ην έχει κανείς επιβάτης τη δυνατότητα να αποφύγει τον συνοριακό έλεγχο. Οι υπάλληλοι
που διενεργούν τον έλεγχο και οι υπάλληλοι που φυλάσσουν το τρένο πρέπει να
βρίσκονται σε αδιάλειπτη επαφή.
● Κατά τον έλεγχο των επιβατών επί του τρένου, πρέπει να τους απαγορεύεται να
ετακινούνται εντός του τρένου.
● Ο έλεγχος ενός τρένου εταφοράς ε πορευ άτων πρέπει να συνίσταται σε έλεγχο των
εγγράφων του επιβαίνοντος προσωπικού και σε επιθεώρηση των βαγονιών.
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● Κατά το συνοριακό έλεγχο τρένων που

εταφέρουν πρόσωπα και ε πορεύ ατα, ο

συνοριοφύλακας πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή σε επιβάτες και αντικεί ενα εάν
υπάρχει κίνδυνος

εταφοράς εκρηκτικών υλών. Για τη σωστή εκτέλεση του ανωτέρω

καθήκοντος είναι σκόπι η η χρήση ειδικά εκπαιδευ ένων σκυλιών.
● Οι συνοριακοί έλεγχοι επί τρένου πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από την άφιξη του
τρένου στον σιδηροδρο ικό σταθ ό που έχει συ φωνηθεί.
● Τα έτρα ελέγχου δεν πρέπει, καταρχήν, να οδηγούν σε καθυστερήσεις ε αποτέλεσ α
τη η τήρηση της προγρα

ατισ ένης ώρας αναχώρησης του τρένου. Αν παρόλα αυτά

προκληθεί καθυστέρηση, πρέπει να ενη ερώνεται σχετικά ο σταθ άρχης το ταχύτερο
δυνατό.
3.

Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία

3.1

Τα κράτη έλη δύνανται να συνάπτουν δι ερείς συ φωνίες ε γειτονικές τρίτες χώρες ε
σκοπό την καθιέρωση καθεστώτος «τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας» για τους
κατοίκους παρα εθόριων περιοχών. Το καθεστώς αυτό ισχύει για τους υπηκόους τρίτων
χωρών οι οποίοι κατοικούν σε παρα εθόρια περιοχή (σε απόσταση 50 χιλιο έτρων κατ’
ανώτατο όριο) τρίτης χώρας η οποία γειτονεύει ε κράτος έλοςc ο γενικός κανόνας είναι
ότι οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να κατοικούν στη συγκεκρι ένη περιοχή επί
ένα έτος τουλάχιστον (εξαιρέσεις είναι δυνατό να προβλέπονται στις σχετικές δι ερείς
συ φωνίες) και να έχουν θε ιτούς λόγους (οικογενειακούς δεσ ούς, οικονο ικά,
κοινωνικά ή πολιτιστικά κίνητρα) για να διασχίζουν τα σύνορα ε εγάλη συχνότητα.
Βάσει του υπόψη καθεστώτος, επιτρέπεται στους κατοίκους παρα εθόριων περιοχών να
διασχίζουν τα σύνορα αποκλειστικά και όνο ε σκοπό την άνευ διαλει

άτων παρα ονή

σε παρα εθόρια περιοχή κράτους έλους επί χρονικό διάστη α έχρι τρεις ήνες.
3.2

Οι δι ερείς συ φωνίες είναι δυνατό να προβλέπουν τα εξής:
α)

δη ιουργία ειδικών

εθοριακών ση είων διέλευσης που θα εξυπηρετούν

αποκλειστικά τους κατοίκους παρα εθόριων περιοχώνc
β)

καθορισ ό ειδικών διαδρό ων ελέγχου στα εθοριακά ση εία διέλευσης για την

αποκλειστική εξυπηρέτηση των κατοίκων παρα εθόριων περιοχώνc
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γ)

σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες υπαγορεύονται από τις τοπικές συνθήκες,

παροχή της δυνατότητας στους κατοίκους παρα εθόριων περιοχών να διασχίζουν τα
σύνορα εκτός των

εθοριακών ση είων διέλευσης και εκτός του προκαθορισ ένου

ωραρίου. Τούτο ισχύει, επί παραδείγ ατι, σε περίπτωση που ένας αγρότης πρέπει να
διασχίζει συχνά τα σύνορα για να εργασθεί στο χωράφι του ή σε περίπτωση που ια πόλη
τέ νεται από τη εθόριο. Στην περίπτωση αυτή, το ση είο όπου επιτρέπεται η διέλευση
των συνόρων πρέπει να προσδιορίζεται στη σχετική «άδεια τοπικής διασυνοριακής
κυκλοφορίας» («ΑΤ3Κ») (βλ. τ ή α Ι, ση . 3.6).
3.3

Οι κάτοικοι παρα εθόριων περιοχών που διασχίζουν τα σύνορα κατ’ εφαρ ογή των
ανωτέρω στοιχείων α) και β) και οι οποίοι είναι γνώρι οι στους συνοριοφύλακες λόγω του
ότι διασχίζουν συχνά τα σύνορα

πορούν συνήθως να υποβάλλονται

όνο σε

δειγ ατοληπτικούς ελέγχους. Η συγκεκρι ένη κατηγορία προσώπων πρέπει, ωστόσο, να
υποβάλλεται από καιρού εις καιρό, απροειδοποίητα και σε η τακτά χρονικά διαστή ατα
σε πλήρεις ελέγχους.
3.4

Όταν η δι ερής συ φωνία που έχει συναφθεί ε τρίτη χώρα προβλέπει τη διευκόλυνση
που προβλέπεται στο ση είο 3.2, στοιχείο γ) (δηλαδή παροχή της δυνατότητας διέλευσης
των συνόρων εκτός των προκαθορισ ένων

εθοριακών ση είων διέλευσης), το οικείο

κράτος έλος οφείλει να διενεργεί δειγ ατοληπτικούς ελέγχους και να φροντίζει για την
τακτική επιτήρηση κατά

ήκος των συνόρων, προκει ένου να αποτρέπεται κάθε

ανεπίτρεπτη διέλευσή τους.
3.5

Περισσότερες λεπτο έρειες για τους ελέγχους στους οποίους πρέπει να υποβάλλονται οι
κάτοικοι παρα εθόριων περιοχών που ε πίπτουν σε καθεστώς τοπικής διασυνοριακής
κυκλοφορίας παρατίθενται στο τ ή α Ι, ση είο 3.6.
* Νο ική βάση:
H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. …./2006 για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία
H 3ι ερείς συ φωνίες για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία
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ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ : Εναέρια σύνορα
1.

Έλεγχοι σε αερολι ένες

1.1

Προκει ένου να διασφαλίζεται η διενέργεια αποτελεσ ατικών συνοριακών ελέγχων στον
εκάστοτε αερολι ένα, οι συνοριοφύλακες πρέπει να συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες σχετικά ε το πρόγρα

α πτήσεων, ούτως ώστε να είναι διαθέσι ο επαρκές

προσωπικό ε βάση τη ροή επιβατών και λα βανο ένου υπόψη ότι πρέπει να δίδεται
προτεραιότητα στους αφικνού ενους επιβάτες.
1.2

Πρέπει να έχει συγκροτηθεί κατάλληλη υποδο ή για τον διαχωρισ ό των πτήσεων εντός
του χώρου Σένγκεν από τις πτήσεις εκτός του χώρου Σένγκεν και για την αποτροπή της
ανεπίτρεπτης κυκλοφορίας φυσικών προσώπων ή/και επίση ων εγγράφων εταξύ των εν
λόγω δύο το έων του αερολι ένα.

1.3

Οι συνοριακοί έλεγχοι πραγ ατοποιούνται συνήθως στο ορισθέν για τον σκοπό αυτό
εθοριακό ση είο διέλευσης εντός του αερολι έναc παρόλα αυτά, αν υπάρχει κίνδυνος ο
οποίος σχετίζεται

ε την εσωτερική ασφάλεια και την παράνο η

ετανάστευση, ο

συνοριακός έλεγχος είναι δυνατό να πραγ ατοποιείται εντός του αεροσκάφους ή στην
πύλη άφιξης/αναχώρησης.
1.4

Η πρόσβαση στη ζώνη διέλευσης πρέπει να ελέγχεταιc κανονικά, δεν διεξάγονται έλεγχοι
στη ζώνη διέλευσης, εκτός εάν τούτο υπαγορεύεται από εκτί ηση των κινδύνων που
σχετίζονται ε την παράνο η ετανάστευση ή την εσωτερική ασφάλεια.
* Βέλτιστες πρακτικές:
● Ο έλεγχος του πληρώ ατος πρέπει να γίνεται πριν από τον έλεγχο των επιβατών και σε
ξεχωριστό χώρο.
● Όποτε είναι δυνατό, πρέπει να δη ιουργείται ξεχωριστός χώρος για τον επιγενό ενο
συνοριακό έλεγχο.
● Όποτε είναι δυνατό, πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός διάδρο ος ελέγχου για τα έλη του
διπλω ατικού σώ ατος και τους επιβάτες ε αναπηρία.
● Όλα τα έρη του αερολι ένα πρέπει να τελούν υπό αυστηρή επιτήρηση ε τη χρήση
συστη άτων παρακολούθησης και

ε περιπολίες, ιδίως δε του χώρου όπου γίνεται ο
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έλεγχος των εισιτηρίων, της ζώνης ελέγχου των διαβατηρίων και της ζώνης διέλευσης. Για
λόγους ασφαλείας, πρέπει να γίνεται ά εση ενη έρωση των αρχών ασφαλείας για κάθε
αποσκευή που έχει εγκαταλειφθεί από τον ιδιοκτήτη της ή για άλλα αφη ένα ύποπτα
αντικεί ενα.
1.5

Ο τόπος διενέργειας των συνοριακών ελέγχων προσδιορίζεται υποχρεωτικά ε βάση την
ακόλουθη διαδικασία:
α)

Οι επιβάτες πτήσης προερχό ενης από τρίτη χώρα οι οποίοι επιβιβάζονται σε πτήση
εσωτερικού πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο εισόδου στον αερολι ένα άφιξης της
πτήσης από την τρίτη χώρα. Οι επιβάτες εσωτερικής πτήσης που επιβιβάζονται σε
αεροσκάφος

ε προορισ ό τρίτη χώρα ( ετεπιβιβαζό ενοι επιβάτες) πρέπει να

υποβάλλονται σε έλεγχο εξόδου στον αερολι ένα αναχώρησης της δεύτερης πτήσης.
Παραδείγ"ατα:
–

Πτήση από τη Μπραζίλια στη Λισαβόνα, ε ανταπόκριση στη Λισαβόνα για Παρίσι: ο
έλεγχος εισόδου πραγ ατοποιείται στη Λισαβόνα.

–

Πτήση από το Παρίσι στη Λισαβόνα, ε ετεπιβίβαση για Μπραζίλια: ο έλεγχος εξόδου
πραγ ατοποιείται στη Λισαβόνα.
β)

Για πτήσεις ε προέλευση ή προορισ ό τρίτες χώρες χωρίς επιβάτες που πρέπει να
αλλάξουν αεροπλάνο και για πτήσεις

ε πολλαπλές ενδιά εσες στάσεις σε

αερολι ένες των κρατών Σένγκεν χωρίς αλλαγή αεροπλάνου:
i)

οι επιβάτες πτήσεων

ε προέλευση ή προορισ ό τρίτες χώρες χωρίς

προηγού ενη ή επό ενη ανταπόκριση εντός της επικράτειας των κρατών
Σένγκεν πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο εισόδου στον αερολι ένα εισόδου
και σε έλεγχο εξόδου στον αερολι ένα εξόδουc
Παραδείγ"ατα:
–

Αν η πτήση είναι από τη Νέα Υόρκη στο Βερολίνο, ο έλεγχος εισόδου πρέπει να
πραγ ατοποιηθεί στο Βερολίνο.
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–

Αν η πτήση είναι από το Βερολίνο στη Νέα Υόρκη, ο έλεγχος εξόδου πρέπει να
πραγ ατοποιηθεί στο Βερολίνο.
ii)

οι επιβάτες πτήσεων ε προέλευση ή προορισ ό τρίτες χώρες ε πολλαπλές
ενδιά εσες στάσεις στην επικράτεια των κρατών

ελών χωρίς αλλαγή

αεροπλάνου (διερχό ενοι επιβάτες), και εφόσον δεν πορούν να επιβιβαστούν
στο αεροπλάνο επιβάτες για το σκέλος του δρο ολογίου εντός της επικράτειας
των κρατών Σένγκεν, πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο εισόδου στον
αερολι ένα άφιξης και σε έλεγχο εξόδου στον αερολι ένα αναχώρησηςc
Παραδείγ"ατα:
H Πτήση ε δρο ολόγιο ΠεκίνοHΕλσίνκιHΦρανκφούρτηHΠαρίσι, ε ενδιά εσες στάσεις στο Ελσίνκι
και στη Φρανκφούρτη όνο για την αποβίβαση επιβατών (απαγορεύεται η επιβίβαση επιβατών για
το εναπο ένον σκέλος του δρο ολογίου): οι αποβιβαζό ενοι επιβάτες υποβάλλονται σε έλεγχο
εισόδου στο Ελσίνκι, τη Φρανκφούρτη και το Παρίσι, αντιστοίχως.
H Πτήση

ε δρο ολόγιο ΠαρίσιHΦρανκφούρτηHΕλσίνκιHΠεκίνο,

ε ενδιά εσες στάσεις στη

Φρανκφούρτη και στο Ελσίνκι όνο για την επιβίβαση επιβατών (απαγορεύεται η αποβίβαση). Ο
έλεγχος εξόδου πραγ ατοποιείται στο Παρίσι, τη Φρανκφούρτη και το Ελσίνκι, αντιστοίχως.
iii)

εάν ο αερο εταφορέας πορεί, για πτήσεις προερχό ενες από τρίτες χώρες ε
περισσότερες από

ία ενδιά εσες στάσεις στην επικράτεια των κρατών

Σένγκεν, να επιβιβάζει επιβάτες αποκλειστικά για το σκέλος του ταξιδιού που
απο ένει στην εν λόγω επικράτεια, οι επιβάτες πρέπει να υποβάλλονται σε
έλεγχο εξόδου στον αερολι ένα αναχώρησης και σε έλεγχο εισόδου στον
αερολι ένα άφιξης. Ο έλεγχος των επιβατών οι οποίοι, κατά τη διάρκεια των
ενδιά εσων στάσεων, βρίσκονται ήδη έσα στο αεροσκάφος και των οποίων η
επιβίβαση δεν πραγ ατοποιήθηκε στην επικράτεια των κρατών Σένγκεν πρέπει
να πραγ ατοποιείται σύ φωνα ε το στοιχείο (β)(ii). Η αντίστροφη διαδικασία
εφαρ όζεται σε πτήσεις αυτής της κατηγορίας, όταν η χώρα προορισ ού είναι
ένα τρίτο κράτος.
Παραδείγ"ατα: 1. Πτήση

ε δρο ολόγιο Νέα ΥόρκηHΠαρίσιHΦρανκφούρτηHΡώ η,

ε

δυνατότητα λήψης επιβατών κατά τη στάση στο Παρίσι και τη Φρανκφούρτη. Οι έλεγχοι
εισόδου επί των επιβατών που φθάνουν ε τη συγκεκρι ένη πτήση πραγ ατοποιούνται
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στο Παρίσι, τη Φρανκφούρτη (περιλα βανο ένων εκείνων που επιβιβάστηκαν στο
Παρίσι) και τη Ρώ η (περιλα βανο ένων εκείνων που επιβιβάστηκαν στο Παρίσι και τη
Φρανκφούρτη).
2.

Πτήση

ε

δρο ολόγιο

Α βούργοHΒρυξέλλεςHΠαρίσιHΚάιρο,

ε

δυνατότητα

αποβίβασης επιβατών κατά τις στάσεις στις Βρυξέλλες και το Παρίσι. Οι έλεγχοι εξόδου
πραγ ατοποιούνται στο Α βούργο, τις Βρυξέλλες και το Παρίσι.
1.6

Όταν ένα αεροσκάφος είναι αναγκασ ένο να προσγειωθεί στο πλησιέστερο ση είο όπου
υπάρχει δυνατότητα προσγείωσης το οποίο δεν αποτελεί εθοριακό ση είο διέλευσης, το
αεροσκάφος πορεί να συνεχίσει την πτήση του ετά από άδεια των συνοριοφυλάκων
καθώς και, σε ό,τι αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους, των τελωνειακών αρχών.
* Βέλτιστες πρακτικές:
● Μετά την προσγείωση ενός αεροσκάφους, ένας συνοριοφύλακας πρέπει να εταβεί στο
ση είο όπου έχει σταθ εύσει το αεροσκάφος πριν από την αποβίβαση των επιβατών στις
εξής περιπτώσεις:
H αν διαπράχθηκε εντός του αεροσκάφους ποινικό αδίκη α ή άλλου είδους παράνο η
πράξηc
H υφίσταται απειλή για την εσωτερική ασφάλειαc
H υπάρχει κίνδυνος παράνο ης ετανάστευσηςc
H υπάρχουν άτο α που έχουν απελαθεί από άλλες χώρεςc
H είναι αναγκαίο να κληθεί το πλήρω α να παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία.
● Όλοι οι επιβάτες στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος πρέπει να διαχωρίζονται από
τους υπόλοιπους. Αν δεν είναι δυνατή η ά εση αναχώρησή τους για τον τόπο στον οποίον
επιβιβάστηκαν, πρέπει να παρα ένουν σε ξεχωριστούς χώρους έχρι την αναχώρησή τους
υπό την επιτήρηση συνοριοφυλάκων.
● Τα άτο α που έχουν διαπράξει ποινικό αδίκη α ή άλλη παράνο η πράξη πρέπει να
εταφέρονται απευθείας από το αεροσκάφος σε ειδικό για τέτοιες περιπτώσεις χώρο και
να παραδίδονται στις αρ όδιες αρχές.
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* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VI)
2.

Έλεγχοι σε δευτερεύοντα αεροδρό ια

2.1

Πρέπει να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των ατό ων, σύ φωνα ε τις γενικές διατάξεις, σε
αερολι ένες που δεν έχουν το καθεστώς διεθνούς αερολι ένα σύ φωνα ε την εκάστοτε
εθνική νο οθεσία («δευτερεύοντα αεροδρό ια»), αλλά από τα οποία επιτρέπεται να
διέρχονται πτήσεις από ή προς τρίτες χώρες.

2.2

Στα δευτερεύοντα αεροδρό ια δεν είναι υποχρεωτικό να συγκροτούνται κατάλληλες
οργανωτικές ρυθ ίσεις προκει ένου να είναι δυνατός ο φυσικός διαχωρισ ός εταξύ των
επιβατών εσωτερικών και διεθνών πτήσεων,

ε την επιφύλαξη των διατάξεων του

κανονισ ού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της
ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Επιπλέον, όταν ο όγκος της κυκλοφορίας είναι
χα ηλός, δεν είναι υποχρεωτική η διαρκής παρουσία συνοριοφυλάκων, υπό την
προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρης προσέλευσης επί τόπου του
αναγκαίου προσωπικού.
2.3

Σε περίπτωση που δεν είναι εξασφαλισ ένη η ανά πάσα στιγ ή παρουσία
συνοριοφυλάκων σε ένα δευτερεύον αεροδρό ιο, ο διοικητής του πρέπει να ειδοποιεί
εγκαίρως τους συνοριοφύλακες για την άφιξη ή αναχώρηση αεροσκαφών από ή προς
τρίτες χώρες.

* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VI)
H Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 2320/2002
3.

Έλεγχος επί προσώπων που πραγ ατοποιούν ιδιωτική πτήση

3.1

Ο κυβερνήτης ιδιωτικού αεροσκάφους ε προέλευση ή προορισ ό τρίτη χώρα πρέπει να
διαβιβάζει στους συνοριοφύλακες του κράτους έλους προορισ ού και, ενδεχο ένως, του
κράτους

έλους πρώτης εισόδου, πριν από την απογείωση, γενική δήλωση που να

περιλα βάνει, εταξύ άλλων, σχέδιο πτήσης σύ φωνα ε το παράρτη α 2 της σύ βασης
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σχετικά

ε τη διεθνή πολιτική αεροπορία και πληροφορίες για την ταυτότητα των

επιβατών.
3.2

Όταν ία ιδιωτική πτήση που προέρχεται από τρίτη χώρα και έχει προορισ ό ένα κράτος
Σένγκεν, πραγ ατοποιεί ενδιά εσες στάσεις στην επικράτεια άλλων κρατών Σένγκεν, οι
αρ όδιες αρχές του κράτους Σένγκεν εισόδου πρέπει να προβαίνουν σε συνοριακούς
ελέγχους και να επιθέτουν σφραγίδα εισόδου στη γενική δήλωση.

3.3

Όταν δεν

πορεί να εξακριβωθεί

ε βεβαιότητα ότι

ία πτήση έχει προέλευση ή

προορισ ό αποκλειστικά τις επικράτειες των κρατών Σένγκεν χωρίς προσγείωση στην
επικράτεια τρίτης χώρας, οι αρ όδιες αρχές πρέπει να προβαίνουν σε ελέγχους επί των
προσώπων στους αερολι ένες και τα δευτερεύοντα αεροδρό ια σύ φωνα ε τις γενικές
διατάξεις.
3.4

Το καθεστώς εισόδου και εξόδου των ανε οπλάνων, των υπερελαφρών αεροπλάνων, των
ελικοπτέρων, των αεροσκαφών ικρών διαστάσεων που είναι ικανά να διανύουν όνο
ικρές αποστάσεις και των αερόστατων καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο καθώς και,
ενδεχο ένως, από δι ερείς συ φωνίες.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VI)
H Σύ βαση ICAO

ΤΜΗΜΑ IV: Θαλάσσια σύνορα
1.

Γενικές διαδικασίες ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας

1.1

Ο συνοριοφύλακας που διοικεί το εκάστοτε ση είο διέλευσης πρέπει να φροντίζει για τη
διενέργεια αποτελεσ ατικών ελέγχων επί των επιβατών και του πληρώ ατος των πλοίων.
Οι έλεγχοι πρέπει να βασίζονται σε ανάλυση κινδύνων, η οποία συνίσταται σε διαρκή και
σφαιρική επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής.

1.2

Ο έλεγχος των πλοίων πρέπει να πραγ ατοποιείται στον λι ένα άφιξης ή αναχώρησης, επί
του πλοίου ή σε ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο, ο οποίος βρίσκεται σε ά εση εγγύτητα
προς το πλοίο. Εντούτοις, ε βάση τις συ φωνίες που έχουν συναφθεί για το συγκεκρι ένο
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θέ α, ο έλεγχος πορεί επίσης να πραγ ατοποιηθεί κατά τη διάρκεια του διάπλου ή, κατά
την άφιξη ή την αναχώρηση του πλοίου, στην επικράτεια τρίτης χώρας.
1.3

Ο πλοίαρχος ή ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη (δηλαδή το φυσικό ή νο ικό πρόσωπο που
εκπροσωπεί τον πλοιοκτήτη για όλα τα θέ ατα που σχετίζονται

ε τα καθήκοντα του

πλοιοκτήτη όσον αφορά τον εξοπλισ ό του πλοίου, στο εξής: «ναυτικός πράκτορας»)
πρέπει να καταρτίσει κατάσταση (ονο αστικό κατάλογο), εις διπλούν, ε τα έλη του
πληρώ ατος και τους τυχόν επιβάτες. Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιέχει τις
ακόλουθες πληροφορίες:
–

ονο ατεπώνυ οc

–

η ερο ηνία γέννησηςc

–

ιθαγένειαc

–

τον αριθ ό και τον τύπο του ταξιδιωτικού εγγράφου, καθώς και, αναλόγως της
περιπτώσεως, τον αριθ ό της θεώρησης.

Τα έλη του πληρώ ατος περιλα βάνουν κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού, απασχολείται όντως επί του πλοίου

ε καθήκοντα που σχετίζονται

ε τη

λειτουργία ή την εξυπηρέτηση του πλοίου και το οποίο συ περιλα βάνεται στην
κατάσταση του πληρώ ατος.
1.4

Το αργότερο κατά την άφιξη στο λι άνι, ο προαναφερθείς κατάλογος ή οι καταλογοι
πρέπει να υποβληθούν στους συνοριοφύλακες. Αν, εξαιτίας ανωτέρας βίας, ο κατάλογος ή
οι κατάλογοι δεν είναι δυνατό να αποσταλούν στους συνοριοφύλακες, πρέπει να
αποστέλλεται αντίγραφό τους στον κατάλληλο συνοριακό σταθ ό ή στην αρ όδια
λι ενική αρχή, η οποία τον διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στους συνοριοφύλακες.

1.5

Το ένα αντίτυπο από τους δύο καταλόγους, αφού υπογραφεί δεόντως από τον
συνοριοφύλακα, επιστρέφεται στον πλοίαρχο ο οποίος πρέπει να είναι σε θέση να το
επιδείξει αν του ζητηθεί κατά τον ελλι ενισ ό του πλοίου.

1.6

Οποιαδήποτε

εταβολή των καταλόγων πληρώ ατος και επιβατών πρέπει να

γνωστοποιείται πάραυτα στους συνοριοφύλακες από τον πλοίαρχο ή τον αντιπρόσωπο του
πλοιοκτήτη.
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1.7

Ο πλοίαρχος έχει καθήκον να ενη ερώνει τους συνοριοφύλακες για την παρουσία
λαθρεπιβατών στο πλοίο πριν από την είσοδό του στο λι άνι. Όσο ένας λαθρεπιβάτης
παρα ένει επί του πλοίου, παρα ένει υπό την ευθύνη του πλοιάρχου.
Σε περίπτωση που ένα κράτος

έλος επιτρέψει την αποβίβαση λαθρεπιβάτη στην

επικράτειά του, πριν από την είσοδο του εν λόγω προσώπου πρέπει να τηρηθούν οι
συνήθεις διαδικασίες ελέγχου.
1.8

Ο πλοίαρχος οφείλει να ενη ερώσει τους συνοριοφύλακες για την αναχώρηση του πλοίου.
Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, ο πλοίαρχος οφείλει να ενη ερώσει σχετικά την
αρ όδια λι ενική αρχή και να της παραδώσει το δεύτερο αντίτυπο του ήδη
συ πληρω ένου και υπογεγρα

ένου καταλόγου.

* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VI)
2.

Έλεγχοι σε κρουαζιερόπλοια

2.1

Τα κρουαζιερόπλοια είναι πλοία που ακολουθούν συγκεκρι ένο δρο ολόγιο βάσει
προκαθορισ ένου

προγρά

ατος,

που

περιλα βάνει

πρόγρα

α

τουριστικών

δραστηριοτήτων στα διάφορα λι άνιαc τα κρουαζιερόπλοια κατά κανόνα δεν παίρνουν
επιβάτες ούτε επιτρέπουν την αποβίβασή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
2.2

Ο πλοίαρχος ή ο ναυτικός πράκτορας του κρουαζιερόπλοιου οφείλουν να διαβιβάσουν
στους

αρ όδιους

συνοριοφύλακες

το

δρο ολόγιο

και

το

πρόγρα

α

του

κρουαζιερόπλοιου, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την απόπλευση από το λι άνι
αναχώρησης και πριν από την άφιξη σε κάθε λι άνι εντός της επικράτειας των κρατών
Σένγκεν.
2.3

Σε περίπτωση που το δρο ολόγιο ενός κρουαζιερόπλοιου περιλα βάνει αποκλειστικά και
"όνο λι"άνια που βρίσκονται στην επικράτεια κρατών Σένγκεν, δεν επιτρέπεται η
διενέργεια συνοριακών ελέγχων και το κρουαζιερόπλοιο έχει την ευχέρεια να δένει σε
λι άνια τα οποία δεν αποτελούν εθοριακά ση εία διέλευσης. Παρόλα αυτά, επί τη βάσει
εκτί ησης των κινδύνων που συνδέονται

ε την ασφάλεια και την παράνο η

ετανάστευση, επιτρέπεται να διενεργηθούν έλεγχοι επί του πληρώ ατος και των
επιβατών τέτοιων πλοίων.
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Παράδειγ"α:
H κρουαζιερόπλοιο αποπλέει από την Ελλάδα ε προορισ ό διάφορα λι άνια στην Ιταλία
και ετά επιστρέφει στην Ελλάδα.
2.4

Σε περίπτωση που το δρο ολόγιο ενός κρουαζιερόπλοιου περιλα βάνει τόσο λι"άνια που
βρίσκονται στην επικράτεια κρατών Σένγκεν όσο και λι"άνια που βρίσκονται σε
άλλες χώρες, οι συνοριακοί έλεγχοι πρέπει να πραγ ατοποιούνται ως εξής:
α)

αν το κρουαζιερόπλοιο προέρχεται από λι άνι τρίτης χώρας και καταπλέει για πρώτη
φορά σε λι άνι που βρίσκεται στην επικράτεια ενός κράτους Σένγκεν, το πλήρω α
και οι επιβάτες πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο εισόδου ε βάση τις ονο αστικές
καταστάσεις του πληρώ ατος και των επιβατών.

Παράδειγ"α:
X κρουαζιερόπλοιο αποπλέει από την (Αγία) Πετρούπολη για τη Στοκχόλ η.
Οι επιβάτες που αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο
εισόδου σύ φωνα ε τις γενικές διατάξεις, εκτός αν από εκτί ηση των κινδύνων που
σχετίζονται ε την ασφάλεια και την παράνο η ετανάστευση προκύπτει ότι είναι περιττή
η διενέργεια τέτοιου ελέγχου.
β)

όταν το κρουαζιερόπλοιο προέρχεται από λι άνι τρίτης χώρας και καταπλέει ξανά σε
λι άνι το οποίο βρίσκεται στην επικράτεια ενός κράτους Σένγκεν, το πλήρω α και οι
επιβάτες πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο εισόδου

ε βάση τις ονο αστικές

καταστάσεις του πληρώ ατος και των επιβατών που νη ονεύονται πιο πάνω στο
έτρο που οι εν λόγω καταστάσεις έχουν υποστεί εταβολές ετά τον κατάπλου του
κρουαζιερόπλοιου στο προηγού ενο λι άνι το οποίο βρισκόταν στην επικράτεια
ενός κράτους Σένγκεν.
Παράδειγ"α:
X το δρο ολόγιο ενός κρουαζιερόπλοιου έχει ως εξής: από την Κωνσταντινούπολη στην
Αθήνα, από κει στην Τύνιδα και ακολούθως στη Βαρκελόνη.
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Οι επιβάτες που αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο
εισόδου σύ φωνα ε τις γενικές διατάξεις, εκτός αν από εκτί ηση των κινδύνων που
σχετίζονται ε την ασφάλεια και την παράνο η ετανάστευση προκύπτει ότι είναι περιττή
η διενέργεια τέτοιου ελέγχου. Αν δεν έχει επέλθει εταβολή της ονο αστικής κατάστασης,
δεν είναι αναγκαία η ταυτοποίηση κάθε επιβάτη σε αντιπαραβολή προς το ταξιδιωτικό του
έγγραφο. Παρόλα αυτά, οι επιβάτες που αποβιβάζονται πρέπει να έχουν τα ταξιδιωτικά
τους έγγραφα πάνω τους ανά πάσα στιγ ή και να τα επιδεικνύουν, αν τους ζητηθεί, στους
συνοριοφύλακες.
γ)

όταν το κρουαζιερόπλοιο προέρχεται από λι άνι ενός κράτους Σένγκεν και
καταπλέει σε άλλο λι άνι κράτους Σένγκεν, οι αποβιβαζό ενοι επιβάτες πρέπει να
υποβληθούν σε έλεγχο εισόδου σύ φωνα ε τις γενικές διατάξεις, εφόσον τούτο
κρίνεται αναγκαίο ε βάση εκτί ηση των κινδύνων που σχετίζονται ε την ασφάλεια
και την παράνο η ετανάστευση.

Παράδειγ"α:
H ένα κρουαζιερόπλοιο αποπλέει αρχικά από την Πετρούπολη και στη συνέχεια καταπλέει
διαδοχικά στα λι άνια του Ελσίνκι, της Στοκχόλ ης και της Κοπεγχάγης. Στην περίπτωση
αυτή, για τους ελέγχους που πραγ ατοποιούνται στη Στοκχόλ η και την Κοπεγχάγη
πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το κρουαζιερόπλοιο έχει ήδη ελεγχθεί στο Ελσίνκι.
δ)

όταν ένα κρουαζιερόπλοιο αναχωρεί από λι άνι ενός κράτους Σένγκεν ε προορισ ό
λι άνι τρίτης χώρας, το πλήρω α και οι επιβάτες πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο
εξόδου ε βάση τις ονο αστικές καταστάσεις του πληρώ ατος και των επιβατών. Οι
επιβιβαζό ενοι επιβάτες πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο εξόδου σύ φωνα ε τις
γενικές διατάξεις αν τούτο κρίνεται σκόπι ο ε βάση εκτί ηση των κινδύνων που
σχετίζονται ε την ασφάλεια και την παράνο η ετανάστευση.

Παράδειγ"α:
H κρουαζιερόπλοιο αποπλέει από το Ελσίνκι ε προορισ ό την Πετρούπολη.
ε)

όταν ένα κρουαζιερόπλοιο αναχωρεί από λι άνι κράτους Σένγκεν και εταβαίνει σε
άλλο λι άνι κράτους Σένγκεν, δεν πρέπει να πραγ ατοποιείται έλεγχος εξόδου.
Παρόλα αυτά, επί τη βάσει εκτί ησης των κινδύνων που συνδέονται
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ε την

ασφάλεια και την παράνο η ετανάστευση, επιτρέπεται να διενεργηθούν έλεγχοι επί
του πληρώ ατος και των επιβατών τέτοιων πλοίων.
Παράδειγ"α:
H κρουαζιερόπλοιο αποπλέει από τη Στοκχόλ η ε προορισ ό το Ελσίνκι και στη συνέχεια
κατευθύνεται σε λι άνι εκτός του χώρου Σένγκεν (π.χ. Πετρούπολη). Στη συγκεκρι ένη
περίπτωση, κανονικά δεν πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος εξόδου στη Στοκχόλ η,
δεδο ένου ότι ο έλεγχος αυτός θα διενεργηθεί στο Ελσίνκι, προτού το πλοίο εξέλθει από
τον χώρο Σένγκεν.
2.5

Οι ονο αστικές καταστάσεις διαβιβάζονται υποχρεωτικά στους οικείους συνοριοφύλακες
από τον πλοίαρχο του πλοίου ή, εναλλακτικά, από τον ναυτικό πράκτορα τουλάχιστον 24
ώρες πριν από την άφιξη σε κάθε λι άνι ή, αν ο πλους προς το εκάστοτε λι άνι διαρκεί
λιγότερο από 24 ώρες, α έσως ετά την ολοκλήρωση της επιβίβασης στο προηγού ενο
λι άνι. Οι ονο αστικές καταστάσεις πρέπει να σφραγίζονται στο πρώτο λι άνι εισόδου
στην επικράτεια των κρατών Σένγκεν, καθώς επίσης, οπωσδήποτε, αν επέλθει
οποιαδήποτε εταβολή σε αυτές.

2.6

Σε περίπτωση κατά την οποία οι συνοριοφύλακες, ε βάση αξιολόγηση των κινδύνων που
σχετίζονται ε την εσωτερική ασφάλεια και την παράνο η ετανάστευση, αποφασίσουν
ότι δεν είναι απαραίτητο να υποβληθούν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου σε έλεγχο
σύ φωνα ε τις γενικές διατάξεις περί συνοριακών ελέγχων, δεν είναι υποχρεωτικό να
σφραγισθούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

2.7

Κατά την εκτί ηση των κινδύνων που σχετίζονται ε την ασφάλεια και τη ετανάστευση,
οι συνοριοφύλακες οφείλουν να λα βάνουν υπόψη,

εταξύ άλλων, τις ακόλουθες

παρα έτρους: την ιθαγένεια των ταξιδιωτών, τις τυχόν διαθέσι ες πληροφορίες για τη
ναυτιλιακή εταιρεία και την αξιοπιστία της, οποιαδήποτε έκθεση περί της κατάστασης και
τις σχετικές πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, περιλα βανο ένων πληροφοριών
που τους έχουν ενδεχο ένως διαθέσει άλλα κράτη Σένγκεν ή γειτονικές τρίτες χώρες.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VI)
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3.

Έλεγχοι σε σκάφη αναψυχής

3.1

Με τον όρο «σκάφη αναψυχής» νοούνται τα σκάφη που χρησι οποιούνται για αθλητικούς
ή τουριστικούς σκοπούς.

3.2

Οι επιβαίνοντες σε σκάφη αναψυχής που έρχονται από ή κατευθύνονται σε λι άνι κράτους
Σένγκεν δεν πρέπει να υποβάλλονται σε συνορικούς ελέγχους και έχουν το δικαίω α να
εισέρχονται σε λι άνια που δεν αποτελούν εθοριακά ση εία διέλευσης.
Εντούτοις, ε βάση την αξιολόγηση των κινδύνων όσον αφορά τη λαθρο ετανάστευση και
ιδίως εάν οι ακτές ιας τρίτης χώρας βρίσκονται σε ά εση εγγύτητα ε την επικράτεια του
εκάστοτε κράτους Σένγκεν, πρέπει να πραγ ατοποιείται έλεγχος επί των εν λόγω
προσώπων ή/και έρευνα του ίδιου του σκάφους αναψυχής.

3.3

Ένα σκάφος αναψυχής που προέρχεται από τρίτη χώρα πορεί, κατ’ εξαίρεση, να εισέλθει
σε λι άνι που δεν αποτελεί

εθοριακό ση είο διέλευσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι

επιβαίνοντες στο σκάφος πρέπει να ειδοποιήσουν τις λι ενικές αρχές προκει ένου να τους
επιτραπεί η είσοδος στο λι άνι. Οι λι ενικές αρχές οφείλουν να επικοινωνήσουν ε τις
αρχές του πλησιέστερου λι ανιού το οποίο αποτελεί επίση ο εθοριακό ση είο διέλευσης
και να τους γνωστοποιήσουν την άφιξη του σκάφους. Η δήλωση σχετικά ε τους επιβάτες
γίνεται ε την κατάθεση στις λι ενικές αρχές της κατάστασης ε τα άτο α που επιβαίνουν
στο σκάφος. Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να υποβάλλεται στους συνοριοφύλακες το
αργότερο κατά την άφιξη. Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν για λόγους ανωτέρας βίας ένα σκάφος
αναψυχής που προέρχεται από τρίτη χώρα πρέπει να προσδέσει σε λι άνι που δεν αποτελεί
εθοριακό ση είο διέλευσης, οι λι ενικές αρχές οφείλουν να επικοινωνήσουν ε τις αρχές
του πλησιέστερου λι ανιού το οποίο αποτελεί επίση ο εθοριακό ση είο διέλευσης και να
τους γνωστοποιήσουν την παρουσία του σκάφους.
3.4

Κατά τη διάρκεια των υπόψη ελέγχων πρέπει να προσκο ίζεται έγγραφο ε το σύνολο των
τεχνικών χαρακτηριστικών του σκάφους και το ονο ατεπώνυ ο των επιβαινόντων.
Αντίτυπο αυτού του εγγράφου υποβάλλεται στις αρχές των λι ένων άφιξης και
αναχώρησης. Όσο το σκάφος παρα ένει στα χωρικά ύδατα ενός εκ των κρατών Σένγκεν,
αντίγραφο αυτού του καταλόγου πρέπει να περιλα βάνεται
σκάφους.
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εταξύ των εγγράφων του

3.5

Επιβάλλεται η διενέργεια δειγ ατοληπτικών ελέγχων επί των σκαφών αναψυχής
ανεξαρτήτως της εκτί ησης των κινδύνων που σχετίζονται ε τη λαθρε ετανάστευση.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VI)

4.

Έλεγχοι ε αντικεί ενο την παράκτια αλιεία

4.1

Με τον όρο «παράκτια αλιεία» νοούνται οι αλιευτικές δραστηριότητες που
πραγ ατοποιούνται

ε τη βοήθεια πλοίων τα οποία επιστρέφουν καθη ερινά ή το

αργότερο εντός 36 ωρών σε λι άνι που βρίσκεται στην επικράτεια κράτους Σένγκεν χωρίς
να καταπλέουν προηγου ένως σε λι άνι τρίτης χώρας.
4.2

Τα πληρώ ατα σκαφών παράκτιας αλιείας που επιστρέφουν καθη ερινά ή εντός 36 ωρών
στο λι άνι νηολόγησης ή σε οποιοδήποτε άλλο λι άνι που βρίσκεται στην επικράτεια των
κρατών Σένγκεν, χωρίς να αγκυροβολήσουν εν των εταξύ σε λι άνι τρίτης χώρας, δεν
υπόκεινται σε συστη ατικό έλεγχο.

4.3

Εάν υπάρχει κίνδυνος λαθρο ετανάστευσης, ιδίως δε εάν οι ακτές

ιας τρίτης χώρας

ευρίσκονται σε ά εση εγγύτητα ε την επικράτεια του εκάστοτε κράτους Σένγκεν, πρέπει
να πραγ ατοποιείται έλεγχος επί των επιβαινόντων προσώπων ή/και έρευνα του ίδιου του
σκάφους.
4.4

Το πλήρω α σκαφών που πραγ ατοποιούν παράκτια αλιεία και δεν είναι νηολογη ένα σε
λι άνι κράτους Σένγκεν πρέπει να ελέγχεται σύ φωνα ε τις διατάξεις που ισχύουν για
τους ναυτικούς (τ ή α Ι, ση είο 3.4). Ο πλοίαρχος του σκάφους είναι υποχρεω ένος να
δηλώνει στις αρ όδιες αρχές κάθε εταβολή του καταλόγου του πληρώ ατός του και την
ενδεχό ενη παρουσία επιβατών.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VI)
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5.

Έλεγχοι επί δρο ολογίων οχη αταγωγών

5.1

Τα άτο α που επιβαίνουν σε πορθ εία τα οποία εκτελούν δρο ολόγια

ε λι άνια

ευρισκό ενα εκτός του χώρου Σένγκεν πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο. Εφαρ όζονται
οι ακόλουθοι κανόνες:
α)

στο έτρο του δυνατού, πρέπει να υπάρχουν χωριστοί διάδρο οι ελέγχου για τα
κράτη έλη της ΕΕ, τον ΕΟΧ και την Ελβετίαc

β)

οι πεζοί επιβάτες πρέπει να υποβάλλονται σε ατο ικό έλεγχοc

γ)

ο έλεγχος των επιβατών οχη άτων πρέπει να πραγ ατοποιείται ενώ τα άτο α αυτά
παρα ένουν στο όχη αc

δ)

οι επιβάτες οχη αταγωγών που ταξιδεύουν ε πούλ αν πρέπει να αντι ετωπίζονται
όπως και οι πεζοί επιβάτες. Πρέπει να εγκαταλείπουν το όχη α για να υποβληθούν
σε έλεγχοc

ε)

ο έλεγχος των οδηγών φορτηγών και των τυχόν συνοδών τους πραγ ατοποιείται ενώ
τα άτο α αυτά παρα ένουν στο όχη α. Καταρχήν, αυτός ο έλεγχος πρέπει να
πραγ ατοποιείται χωριστά από τον έλεγχο των υπολοίπων επιβατώνc

στ)

για τη διασφάλιση της ταχείας διεξαγωγής των ελέγχων, πρέπει να προβλέπεται
επαρκής αριθ ός θυρίδων ελέγχουc

ζ)

Προκει ένου, ιδίως, να ανιχνεύεται η παρουσία λαθρο εταναστών, πρέπει να
πραγ ατοποιούνται δειγ ατοληπτικοί έλεγχοι επί των

έσων

εταφοράς που

χρησι οποιούν οι επιβάτες καθώς και, ενδεχο ένως, επί των φορτίων και των άλλων
αντικει ένων που βρίσκονται εντός των εν λόγω έσων εταφοράςc
η)

το πλήρω α των οχη αταγωγών πρέπει να αντι ετωπίζεται κατά τον ίδιο τρόπο ε
το πλήρω α ε πορικών πλοίων.

* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VI)

86

ΤΜΗΜΑ V: Έλεγχοι επί της ναυσιπλοΐας στα εσωτερικά ύδατα
1.

Ναυσιπλοΐα στα εσωτερικά ύδατα

1.1

Sς «ναυσιπλοΐα στα εσωτερικά ύδατα

ε διέλευση εξωτερικού συνόρου» νοείται η

χρησι οποίηση για σκοπούς επαγγελ ατικούς ή αναψυχής κάθε είδους πλοίων και
επιπλεόντων σκαφών σε ποτα ούς, διώρυγες και λί νες.
1.2

Οι έλεγχοι που πρέπει να πραγ ατοποιούνται επί της ναυσιπλοΐας εσωτερικών υδάτων
είναι ίδιοι ε αυτούς που προβλέπονται για τη θαλάσσια κυκλοφορία γενικά.

1.3

Προκει ένου για τα πλοία που χρησι οποιούνται για επαγγελ ατικούς σκοπούς,
θεωρούνται ως

έλη του πληρώ ατος ή εξο οιού ενα πρόσωπα ο πλοίαρχος και τα

πρόσωπα που εργάζονται επί του πλοίου και αναφέρονται στην κατάσταση πληρώ ατος
καθώς και τα έλη των οικογενειών τους τα οποία δια ένουν επί του πλοίου.
* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (παράρτη α VI)

87

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Τ Ν ΣΥΝΟΡ Ν
1.

Σκοπός της επιτήρησης

1.1

Κύριοι σκοποί της επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων σε έρη που δεν αποτελούν
εθοριακά ση εία διέλευσης, καθώς και των εθοριακών ση είων διέλευσης εκτός
του ωραρίου λειτουργίας τους είναι:
α)

η αποτροπή και αποθάρρυνση της παράνο ης διέλευσης των συνόρωνc

β)

η καταστολή της διασυνοριακής εγκλη ατικότηταςc

γ)

η εφαρ ογή ή η λήψη έτρων κατά προσώπων που έχουν διασχίσει παράνο α

τα σύνορα.
1.2

Ο επικεφαλής συνοριοφύλακας πρέπει να λα βάνει κάθε αναγκαίο έτρο για την
αποτροπή κάθε παράνο ης διέλευσης των συνόρων και να φροντίζει να υπάρχει
επαρκές προσωπικό

ε βάση αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται

ε τη

λαθρο ετανάστευση και τη διασυνοριακή εγκλη ατικότητα.
Τα

έσα που χρησι οποιούνται για τον σκοπό αυτό πρέπει να επιλέγονται

ε

κριτήριο το είδος και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε συνόρου (χερσαίο σύνορο,
εσωτερικά ύδατα ή θαλάσσιο σύνορο).
2.

Μέθοδοι επιτήρησης

2.1

Η επιτήρηση είναι δυνατό να πραγ ατοποιείται ε τη χρήση σταθερών ή κινητών
ονάδων, οι οποίες εκτελούν τα καθήκοντά τους ε:

2.2

α)

περιπολίες,

β)

στάθ ευση σε έρη που είναι γνωστό ή εκτι άται ότι είναι ευαίσθητα.

Τα χρονικά διαστή ατα της επιτήρησης πρέπει να

εταβάλλονται συχνά και

αιφνιδιαστικά, ούτως ώστε να είναι αποτελεσ ατικότερη η ανίχνευση των τυχόν
παράνο ων διελεύσεων των συνόρων.
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2.3

Οι κύριοι σκοποί τους οποίους εξυπηρετούν οι περιπολίες είναι:
α)

η παρακολούθηση της γεωγραφικής περιοχής στην οποία πραγ ατοποιούνται
οι περιπολίεςc

β)

η διασφάλιση του ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δη όσια τάξη και την
εσωτερική ασφάλεια στην περιοχή που καλύπτουν οι περιπολίεςc

γ)

ο έλεγχος των εγγράφων των προσώπων που βρίσκονται στην εν λόγω περιοχή
και τα οποία δεν είναι γνωστά στο κλι άκιο που πραγ ατοποιεί την περιπολίαc

δ)

το στα άτη α κάθε υπόπτου που δεν διαθέτει κανένα επίση ο έγγραφοc εν
συνεχεία, το εν λόγω άτο ο καλείται να εξηγήσει λεπτο ερώς τους λόγους για
τους οποίους βρίσκεται στη συγκεκρι ένη περιοχήc

ε)

το στα άτη α και η προσαγωγή στον πλησιέστερο

εθοριακό σταθ ό των

ατό ων που διέσχισαν ή επιχείρησαν να διασχίσουν παράνο α τα σύνορα.
Κατά τις περιπολίες είναι σκόπι ο να χρησι οποιούνται ειδικά σκυλιά εντοπισ ού.
Επίσης είναι σκόπι ο να χρησι οποιούνται ελικόπτερα, περιπολικά σκάφη και
οχή ατα παντός εδάφους

ε σκοπό την ενίσχυση των περιπολιών και της

παρακολούθησης των συνόρων.
2.4

Οι κύριοι σκοποί τους οποίους εξυπηρετεί η στάθ ευση είναι:
α)

η παρατήρηση ση είων που θεωρούνται ευαίσθητα από την άποψη της
παράνο ης διέλευσης των συνόρων ή του λαθρε πορίουc

β)

το στα άτη α και η προσαγωγή στον εθοριακό σταθ ό ατό ων που
διέσχισαν ή επιχείρησαν να διασχίσουν παράνο α τα σύνορα.

2.5

Με βάση τις πληροφορίες που λα βάνονται, πρέπει να οργανώνονται έφοδοι

ε

σκοπό τη σύλληψη ανθρώπων που αποτελούν αντικεί ενο παράνο ης διακίνησης
καθώς και των διακινητών.
2.6

Ακό η, η επιτήρηση πρέπει, στις κατάλληλες περιπτώσεις, να πραγ ατοποιείται ε
τη χρήση τεχνικών και ηλεκτρονικών

έσων (δηλαδή ραντάρ, αισθητήρων και

συστη άτων υπέρυθρης όρασης κατά τη νύχτα).
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* Νο ική βάση:
H Κώδικας συνόρων του Σένγκεν (άρθρο 12)

90

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΦ Ν ΝΟΜΙΚ Ν ΠΡΑΞΕ Ν
Κοινοτικό δίκαιο:
–

Σύ βαση εφαρ ογής της συ φωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985
εταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονο ικής Ένωσης
Μπενελούξ, της Ο οσπονδιακής 3η οκρατίας της Γερ ανίας και της
Γαλλικής 3η οκρατίας σχετικά ε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων
στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990
(ΕΕ L 239, 22.9.2000, σ. 19)

–

Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της 14ης 3εκε βρίου 1993
σχετικά ε τις κοινές αρχές για την ακύρωση, την ανάκληση ή τη είωση
της διάρκειας ισχύος της ενιαίας θεώρησης (SCH/ComHex (93)24) (ΕΕ L
239, 22.9.2000, σ. 154)

–

94/795/3ΕΥ: Απόφαση του Συ βουλίου της 30ής Νοε βρίου 1994
σχετικά ε κοινή δράση που θεσπίζεται από το Συ βούλιο βάσει του
άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση όσον αφορά τις διατυπώσεις ταξιδίου, για αθητές, υπηκόους
τρίτων χωρών, που δια ένουν σε κράτος έλος (ΕΕ L 327, 19.12.1994,
σ. 1)

–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συ βουλίου της 29ης Μαΐου 1995
για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου (ΕΕ L 164, 14.7.1995, σ.1)
όπως τροποποιήθηκε ε τον κανονισ ό (ΕΚ) αριθ. 334/2002 του
Συ βουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση του
κανονισ ού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 της 29ης Μαΐου 1995 για την καθιέρωση
θεώρησης ενιαίου τύπου (ΕΕ L 53, 23.2.2002, σ. 7)

–

Απόφαση 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συ βουλίου της 24ης Σεπτε βρίου 1998 για τη δη ιουργία δικτύου
επιδη ιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των εταδοτικών
ασθενειών στην Κοινότητα (ΕΕ L 268, 3.10.1998, σ. 1)

–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συ βουλίου της 11ης 3εκε βρίου
2000 σχετικά ε τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή
δακτυλικών αποτυπω άτων για την αποτελεσ ατική εφαρ ογή της
σύ βασης του 3ουβλίνου (ΕΕ L 316, 15.12.2000, σ. 1)

–

Χάρτης Θε ελιωδών 3ικαιω άτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 364,
18.12.2000, σ.1)

–

Οδηγία αριθ. 2001/51 του Συ βουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 για τη
συ πλήρωση των διατάξεων του άρθρου 26 της Σύ βασης εφαρ ογής
της Συ φωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 (ΕΕ L 187, 7.7.2001,
σ. 45)

–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συ βουλίου, της 15ης Μαρτίου
2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων
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υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων των κρατών ελών (ΕΕ L 81, 21.3.2001, σ. 1), όπως
τροποποιήθηκε ε τις εξής πράξεις:
–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 2414/2001 του Συ βουλίου (ΕΕ L 327 της
12.12.2001)

–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 453/2003 του Συ βουλίου (ΕΕ L 69 της
13.3.2003, σ.10)

–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 851/2005 του Συ βουλίου, της 2ας Ιουνίου
2005, για την τροποποίηση του κανονισ ού αριθ. 539/2001 περί
του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται
στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων των κρατών ελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών
οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή
όσον αφορά το ηχανισ ό α οιβαιότητας

–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 333/2002 του Συ βουλίου της 18ης
Φεβρουαρίου 2002 για την καθιέρωση φύλλου ενιαίου τύπου επί του
οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται από τα κράτη έλη στους
κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων η αναγνωριζό ενων από το κράτος
έλος που χορηγεί το φύλλο (ΕΕ L 53, 23.2.2002, σ. 4)

–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 407/2002 του Συ βουλίου της 28ης
Φεβρουαρίου 2002 που θεσπίζει ορισ ένους κανόνες εφαρ ογής του
κανονισ ού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 σχετικά ε τη θέσπιση του "Εurodac"
για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπω άτων για την
αποτελεσ ατική εφαρ ογή της σύ βασης του 3ουβλίνου (ΕΕ L 62,
5.3.2002, σ. 1)

–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συ βουλίου της 13ης Ιουνίου
2002 για την καθιέρωση αδειών δια ονής ενιαίου τύπου για τους
υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 157, 15.6.2002, σ. 1)

–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συ βουλίου της 16ης 3εκε βρίου 2002 για τη θέσπιση κοινών
κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (ΕΕ L 355,
30.12.2002, σ. 1)

–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συ βουλίου της 18ης Φεβρουαρίου
2003 (Σύ βαση του 3ουβλίνου)

–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 415/2003 του Συ βουλίου της 27ης
Φεβρουαρίου 2003 σχετικά ε τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα,
συ περιλα βανο ένης της χορήγησης των εν λόγω θεωρήσεων σε
διερχό ενους ναυτικούς (ΕΕ L 64, 7.3.2003, σ. 1)

–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 693/2003 του Συ βουλίου, της 14ης Απριλίου
2003, για την καθιέρωση ειδικού εγγράφου διευκόλυνσης της διέλευσης
(FTD) και εγγράφου διευκόλυνσης της σιδηροδρο ικής διέλευσης
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(FRTD) και για την τροποποίηση της κοινής προξενικής εγκυκλίου και
του κοινού εγχειριδίου (ΕΕ L 099, 17.4.2003, σ. 8)
–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 694/2003 του Συ βουλίου, της 14ης Απριλίου
2003, για τον ενιαίο τύπο των εγγράφων διευκόλυνσης της διέλευσης
(FTD) και των εγγράφων διευκόλυνσης της σιδηροδρο ικής διέλευσης
(FRTD) που προβλέπονται από τον κανονισ ό (ΕΚ) αριθ. 693/2003 (ΕΕ
L 099, 17.4.2003, σ. 15)

–

Απόφαση του Συ βουλίου της 8ης Μαρτίου 2004 για τη σύναψη του
νη ονίου συ φωνίας εταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
εθνικής διοίκησης τουρισ ού της Λαϊκής 3η οκρατίας της Κίνας
σχετικά ε τις θεωρήσεις και τα συναφή ζητή ατα που αφορούν ο άδες
τουριστών από τη Λαϊκή 3η οκρατία της Κίνας (ΚΕΠ) (ΕΕ L 83,
20.3.2004, σ. 12)

–

Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου
της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά ε το δικαίω α των πολιτών της
Ένωσης και των ελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να
δια ένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών ελών (ΕΕ L 229,
30.4.2004, σ. 35)

–

Κανονισ ός (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συ βουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΕ L 142, 30.04.2004, σ. 1)

–

Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συ βουλίου, 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 (ΕΕ L
304, 30.9.2004, σ. 12 )

–

Κανονισ ός αριθ. 2252/2004 του Συ βουλίου της 13ης 3εκε βρίου 2004
σχετικά ε την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας
και τη χρήση βιο ετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά
έγγραφα των κρατών ελών (ΕΕ L 385, 29.12.2004, σ. 1)

–

Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συ βουλίου της 1ης 3εκε βρίου 2005 σχετικά
ε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες ε τις οποίες τα κράτη
έλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (ΕΕ L 326,
13.12.2005, σ. 13)

–

Κοινή προξενική εγκύκλιος προς τις διπλω ατικές και έ
προξενικές αρχές (ΕΕ C 313, 22.12.2005, σ. 1)

–

Κανονισ ός αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συ βουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού
κώδικα σχετικά ε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα
(κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 105, 13.4.2006, σ. 1)
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ισθες

–

Απόφαση αριθ. 895/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συ βουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τη θέσπιση απλουστευ ένου
καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα
βασιζό ενου στη ονο ερή αναγνώριση από την Τσεχική 3η οκρατία,
την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη
Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, ορισ ένων
εγγράφων ως ισοδυνά ων ε τις εθνικές τους θεωρήσεις προς το σκοπό
της διέλευσης από το έδαφός τους (ΕΕ L 167, 20.6.2006, σ. 1)

–

Απόφαση αριθ. 896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ε τη θέσπιση
Συ βουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά
απλουστευ ένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα
εξωτερικά σύνορα βασιζό ενου στη ονο ερή αναγνώριση από τα κράτη
έλη ορισ ένων τίτλων παρα ονής που εκδίδουν η Ελβετία και το
Λιχτενστάιν για τη διέλευση από το έδαφός τους (ΕΕ L 167, 20.6.2006,
σ. 8)

–

Κανονισ ός αριθ. […/2006] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συ βουλίου της [….] για τη θέσπιση κανόνων σχετικά ε την τοπική
διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών
ελών

9ιεθνές δίκαιο:
–

Σύ βαση της 7ης 3εκε βρίου 1944 για τη διεθνή πολιτική αεροπορία
(Σύ βαση ICAO), παράρτη α 2, 9

–

Ευρωπαϊκή Σύ βαση για την προστασία των Ανθρώπινων 3ικαιω άτων
της 4ης Νοε βρίου 1950 και τα Πρωτόκολλα αυτής

–

Σύ βαση της Γενεύης περί του καθεστώτος των προσφύγων της 28ης
Ιουλίου 1951, όπως τροποποιήθηκε ε το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης
της 31ης Ιανουαρίου 1967

–

Σύ βαση περί διευκολύνσεως της διεθνούς ναυτιλιακής κινήσεως
(Σύ βαση FAL) της 9ης Απριλίου 1965

–

Σύ βαση 3ΟΕ σχετικά ε τα έγγραφα ταυτότητας των ναυτικών (αριθ.
185) της 19ης Ιουνίου 2003

–

Συ φωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών ελών της, αφενός, και της
Ελβετικής Συνο οσπονδίας, αφετέρου (ΕΕ L 114, 30.4.2002, σ. 6)

–

3ι ερείς συ φωνίες σχετικά ε την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία.
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