ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων κωδικοποιεί
και αναπτύσσει τις υφιστάμενες νομικές πράξεις που διέπουν τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις
έκδοσης θεωρήσεων με πρόθεση παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών, που δεν υπερβαίνει
τους τρεις μήνες ανά εξάμηνη περίοδο και τίθεται σε ισχύ από την 5η Απριλίου 2010 1 .
Οι διατάξεις του κανονισμού 810/2009 (εφεξής Κώδικας Θεωρήσεων) εφαρμόζονται σε κάθε
υπήκοο τρίτης χώρας που έχει υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των
κρατών μελών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου
2001, ο οποίος απαριθμεί τις τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και εκείνες οι υπήκοοι των οποίων εξαιρούνται
από την ως άνω υποχρέωση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας που
απολαμβάνουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογενειών πολιτών της Ένωσης.
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Ως «ΥΠΗΚΟΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της
Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20, παράγραφος 1 2 , της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,
ως «ΘΕΩΡΗΣΗ» νοείται η εξουσιοδότηση που χορηγείται από κράτος μέλος, για διέλευση ή
για παραμονή στην επικράτεια των κρατών μελών, που δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τους τρεις μήνες
ανά εξάμηνη περίοδο από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου και διέλευσης μέσω των διεθνών
ζωνών διέλευσης των αερολιμένων των κρατών μελών,
ως «ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΩΡΗΣΗ» νοείται η θεώρηση που ισχύει για ολόκληρη την
επικράτεια των κρατών μελών,
ως «ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ» νοείται η θεώρηση που ισχύει
για την επικράτεια ενός ή περισσότερων κρατών μελών αλλά όχι όλων των κρατών μελών,
ως «ΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ» νοείται η θεώρηση που απαιτείται
για τη διέλευση από τις διεθνείς ζώνες διέλευσης ενός ή περισσότερων αερολιμένων των κρατών
μελών,
ως «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ» νοείται η ενιαίου τύπου θεώρηση,
ως «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ» νοείται το ταξιδιωτικό έγγραφο
που αναγνωρίζεται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και στο οποίο μπορεί να τεθεί θεώρηση,
ως «ΧΩΡΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΘΕΩΡΗΣΗ» νοείται το φύλλο
ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται από τα κράτη μέλη στους κατόχους
ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζομένων από το κράτος μέλος που χορηγεί το φύλλο,
ως «ΑΙΤΗΣΗ» νοείται η αίτηση θεώρησης,
ως «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ» νοείται ένας ιδιωτικός διοικητικός φορέας,
μεταφορική εταιρεία ή ταξιδιωτικό γραφείο.
2. ΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
Οι υπήκοοι περιορισμένου αριθμού τρίτων χωρών 3 υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση διέλευσης
από αερολιμένα όταν διέρχονται από τις διεθνείς ζώνες αεροδρομίων που ευρίσκονται στο έδαφος
των κρατών μελών.

1 Από την ημερομηνία αυτή παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου.
2 Θεσπίζεται ιθαγένεια της Ένωσης. Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους
μέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται και δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια
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Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
κάτοχοι έγκυρης ομοιόμορφης θεώρησης, εθνικής θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας
διαμονής που έχει εκδώσει κράτος μέλος,
υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής της Ανδόρας, του Καναδά, της
Ιαπωνίας, του Αγίου Μαρίνου ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες εγγυώνται την
χωρίς όρους επανεισδοχή του κατόχου και απαριθμούνται στο παράρτημα V,
υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν θεώρηση κράτους μέλους ή κράτους μέρους της
Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο της 2ας Μαΐου 1992, του Καναδά, της Ιαπωνίας ή
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή όταν επιστρέφουν από τις εν λόγω χώρες μετά τη χρήση
της θεώρησης,
μέλη οικογενειών πολιτών της Ένωσης,
κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων,
μέλη πληρωμάτων που είναι υπήκοοι συμβαλλόμενου μέρους της Σύμβασης του Σικάγου για
τη ∆ιεθνή Πολιτική Αεροπορία.
3. ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗΣ.
Οι αιτήσεις εξετάζονται από τα προξενεία. Κατά παρέκκλιση οι αιτήσεις είναι δυνατόν να εξετάζονται
και να χορηγούνται στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών.
Α. Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης ομοιόμορφης θεώρησης και τη λήψη
σχετικής απόφασης είναι:
το κράτος μέλος η επικράτεια του οποίου αποτελεί το μοναδικό προορισμό της επίσκεψης ή
των επισκέψεων, ή
εάν η επίσκεψη περιλαμβάνει περισσότερους προορισμούς, το κράτος μέλος η επικράτεια του
οποίου αποτελεί τον κύριο προορισμό της επίσκεψης ή των επισκέψεων από την άποψη της διάρκειας
ή του σκοπού της διαμονής, ή
εφόσον δεν μπορεί να προσδιορισθεί κύριος προορισμός, το κράτος μέλος τα εξωτερικά
σύνορα του οποίου προτίθεται να διαβεί ο αιτών για την είσοδό του στο έδαφος των κρατών μελών.
Β. Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης ομοιόμορφης θεώρησης για τους
σκοπούς της διέλευσης και τη λήψη σχετικής απόφασης είναι:
στην περίπτωση διέλευσης από ένα μόνο κράτος μέλος, το οικείο κράτος μέλος, ή
στην περίπτωση διέλευσης από περισσότερα κράτη μέλη, το κράτος μέλος, τα εξωτερικά
σύνορα του οποίου προτίθεται να διαβεί ο αιτών για να αρχίσει τη διέλευση.
Γ. Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης θεώρησης διέλευσης αερολιμένος
και τη λήψη σχετικής απόφασης είναι:
στην περίπτωση διέλευσης από ένα μόνο αερολιμένα, το κράτος μέλος στο έδαφος του
οποίου ευρίσκεται ο αερολιμένας διέλευσης, ή
στην περίπτωση διέλευσης από δύο ή περισσότερους αερολιμένες, το κράτος μέλος στο
έδαφος του οποίου ευρίσκεται ο πρώτος αερολιμένας διέλευσης.
4. ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
Η αίτηση εξετάζεται από το προξενείο του αρμόδιου κράτους μέλους εντός της δικαιοδοσίας του
οποίου διαμένει νομίμως ο αιτών.
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ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ, ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ΓΚΑΝΑ, ΙΡΑΝ, ΙΡΑΚ, ΝΙΓΗΡΙΑ,
ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΣΟΜΑΛΙΑ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ.
2

Ένα προξενείο του αρμόδιου κράτους μέλους εξετάζει αίτηση που έχει υποβάλει υπήκοος τρίτης
χώρας, ο οποίος δεν διαμένει μόνιμα εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του και λαμβάνει σχετική
απόφαση, εφόσον ο αιτών δικαιολογεί την υποβολή της αίτησης στο εν λόγω προξενείο.
5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Κατά κανόνα οι αιτούντες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αυτοπροσώπως. Η γενική αυτή απαίτηση
μπορεί να αίρεται στην περίπτωση αιτούντος του οποίου η ακεραιότητα και η αξιοπιστία είναι
γνωστές.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, κατά μέγιστο, τρεις μήνες πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης
επίσκεψης.
Οι κάτοχοι θεώρησης πολλαπλών εισόδων μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση πριν από την εκπνοή
της θεώρησης, η οποία έχει ισχύ για περίοδο έξι μηνών τουλάχιστον.
Στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος για χορήγηση θεώρησης ο αιτών:
Α. υποβάλλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ, το οποίο διατίθεται από τα
Προξενεία δωρεάν. Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτούντος
υποβάλλουν χωριστό έντυπο αίτησης. Οι ανήλικοι υποβάλλουν έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο από
πρόσωπο που ασκεί μόνιμη ή προσωρινή γονική μέριμνα ή νόμιμη κηδεμονία.
Το έντυπο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες:
στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους για το οποίο απαιτείται η θεώρηση, ή
στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας υποδοχής,
σε περίπτωση εκπροσώπησης, στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του εκπροσωπούντος κράτους
μέλους.
Εάν το έντυπο της αίτησης δεν είναι διαθέσιμο στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας
υποδοχής, διατίθεται στους αιτούντες η αντίστοιχη μετάφραση.
Β. υποβάλλει έγκυρο ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
η ισχύς του εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία
αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών μελών ή, σε περίπτωση περισσότερων επισκέψεων,
μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών μελών·
ωστόσο, σε αιτιολογημένη επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση αυτή δύναται να αίρεται,
περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες,
εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.
Γ. υποβάλλει πρόσφατη έγχρωμη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ υψηλών προδιαγραφών
∆. επιτρέπει τη συλλογή, μετά τη θέση σε λειτουργία του VIS, των ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
του, στα οποία περιλαμβάνονται:
φωτογραφία, με ηλεκτρονική σάρωση ή λήψη κατά την υποβολή της αίτησης και
τα δέκα δακτυλικά του αποτυπώματα, με επίπεδη και ψηφιακή λήψη.
Τα βιομετρικά στοιχεία συλλέγονται από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό των
Προξενείων. Επίσης μπορούν να συλλέγονται από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό
εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών, υπό την εποπτεία του αρμοδίου προξενείου.
Από την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων απαλλάσσονται:
τα παιδιά κάτω των 12 ετών·
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τα πρόσωπα για τα οποία η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι αδύνατη για σωματικούς
λόγους. Εάν είναι δυνατή η λήψη αποτυπωμάτων λιγότερων των δέκα δακτύλων, λαμβάνονται
αποτυπώματα του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δακτύλων. Ωστόσο, εάν αυτή η αδυναμία είναι
προσωρινή, ζητείται από τον αιτούντα η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά την επόμενη αίτηση.
οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων και τα μέλη της εθνικής κυβέρνησης με τη συνοδεία των
συζύγων τους, καθώς και τα μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας τους όταν προσκαλούνται επισήμως
από κυβερνήσεις των κρατών μελών ή από διεθνείς οργανισμούς·
οι μονάρχες και άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όταν προσκαλούνται
επισήμως από κυβερνήσεις των κρατών μελών ή από διεθνείς οργανισμούς.
Ε. καταβάλλει ΤΕΛΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ύψους 60 EUR.
Τα παιδιά άνω των έξι και κάτω των δώδεκα ετών καταβάλλουν τέλος θεώρησης ύψους 35 EUR.
Από το εν λόγω τέλος απαλλάσσονται οι αιτούντες θεώρηση που ανήκουν σε μία από τις επόμενες
κατηγορίες:
παιδιά κάτω των έξι ετών,
μαθητές, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και συνοδεύοντες καθηγητές οι οποίοι
παραμένουν στη χώρα για σκοπούς μελέτης ή εκπαίδευσης,
ερευνητές από τρίτες χώρες που ταξιδεύουν με σκοπό τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας
όπως ορίζεται στη σύσταση αριθ. 2005/761/ΕΚ, για τη διευκόλυνση της χορήγησης από τα κράτη
μέλη ομοιόμορφων θεωρήσεων για παραμονή σύντομης διάρκειας για τους ερευνητές υπηκόους
τρίτων χωρών που μετακινούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανισμών έως είκοσι πέντε ετών οι οποίοι συμμετέχουν σε
σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
Είναι επίσης δυνατόν να απαλλάσσονται από το τέλος θεώρησης:
τα παιδιά άνω των έξι και κάτω δώδεκα ετών,
οι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων,
οι νέοι έως είκοσι πέντε ετών οι οποίοι συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές,
πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, το ποσό του τέλους θεώρησης προς χρέωση μπορεί να μην εισπραχθεί
ή να μειωθεί όταν αυτό το μέτρο εξυπηρετεί την προώθηση πολιτιστικών ή αθλητικών συμφερόντων
καθώς και συμφερόντων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της αναπτυξιακής πολιτικής και σε
άλλους τομείς ζωτικού δημόσιου συμφέροντος ή για ανθρωπιστικούς λόγους.
Το τέλος θεώρησης χρεώνεται σε ευρώ, στο εθνικό νόμισμα της τρίτης χώρας ή στο νόμισμα που
χρησιμοποιείται συνήθως στην τρίτη χώρα στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, και κατά κανόνα δεν
επιστρέφεται.
ΣΤ. προσκομίζει προκειμένου για ομοιόμορφη θεώρηση τα κάτωθι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
έγγραφα που δείχνουν το σκοπό του ταξιδιού,
έγγραφα σχετικά με το κατάλυμα ή αποδείξεις ότι διαθέτει επαρκή μέσα για να καλύψει τα
έξοδα καταλύματος,
έγγραφα που δείχνουν ότι διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης, τόσο για τη διάρκεια της
προβλεπόμενης παραμονής του όσο και για την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής ή κατοικίας του ή
για τη διέλευση από τρίτη χώρα στην οποία η είσοδός του είναι εξασφαλισμένη, ή ότι μπορεί να
εξασφαλίσει νομίμως τα μέσα αυτά,
πληροφορίες που επιτρέπουν να αξιολογηθεί η πρόθεσή του να εγκαταλείψει το έδαφος των
κρατών μελών πριν λήξει η ισχύς της ζητούμενης θεώρησης.
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προσκομίζει προκειμένου για θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα τα κάτωθι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ:
έγγραφα που σχετίζονται με τη συνέχεια του ταξιδιού προς τον τελικό προορισμό μετά τη
σκοπούμενη διέλευση από τον αερολιμένα,
πληροφορίες που επιτρέπουν να αξιολογηθεί η πρόθεση του αιτούντος να μην εισέλθει στην
επικράτεια των κρατών μελών.
Τα προξενεία δύνανται να αίρουν μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες απαιτήσεις στην
περίπτωση αιτούντων των οποίων η ακεραιότητα και η αξιοπιστία είναι γνωστές, ιδίως όσον αφορά
τη νόμιμη χρήση των προηγούμενων θεωρήσεων.
Ζ. Σε περίπτωση ομοιόμορφης θεώρηση μιας ή δύο εισόδων αποδεικνύει ότι διαθέτει επαρκή και
ισχύουσα ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ για την κάλυψη των εξόδων που ενδέχεται να
προκύψουν σε σχέση με επαναπατρισμό για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατρική φροντίδα ή/και
επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη ή θάνατο κατά την παραμονή τους στην επικράτεια των κρατών
μελών.
Σε περίπτωση θεώρησης περισσοτέρων των δύο εισόδων («πολλαπλών εισόδων») αποδεικνύει ότι
διαθέτει επαρκή και ισχύουσα ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ που καλύπτει την περίοδο
της πρώτης σκοπούμενης επίσκεψής τους.
Η ασφάλιση θα πρέπει να ισχύει για όλο το έδαφος των κρατών μελών και να καλύπτει όλη την
περίοδο της προβλεπόμενης παραμονής ή διέλευσης του προσώπου. Η ελάχιστη κάλυψη ανέρχεται σε
30.000 EUR.
Όταν χορηγείται θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος που καλύπτει το έδαφος περισσοτέρων
του ενός κρατών μελών, η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει τουλάχιστον στα οικεία κράτη μέλη.
Η απαίτηση ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούται όταν αποδεικνύεται, λόγω της
επαγγελματικής καταστάσεως του αιτούντος, η ύπαρξη επαρκούς επιπέδου ασφάλισης. Η εν λόγω
απαλλαγή από την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης μπορεί να
αφορά ειδικές επαγγελματικές ομάδες, όπως τους ναυτικούς, που ήδη καλύπτονται από ταξιδιωτική
ιατρική ασφάλιση ως αποτέλεσμα των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Οι κάτοχοι
διπλωματικών διαβατηρίων απαλλάσσονται από την απαίτηση να διαθέτουν ταξιδιωτική ιατρική
ασφάλιση.
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ
Όταν κατατίθεται αίτηση, το προξενείο ελέγχει κατά πόσον είναι αρμόδιο για την εξέτασή της. Σε
περίπτωση κατά την οποία το προξενείο κρίνει ότι δεν είναι αρμόδιο και η αίτηση είναι μη παραδεκτή
επιστρέφει το έντυπο της αίτησης και οιαδήποτε έγγραφα του υπέβαλε ο αιτών καθώς και το τέλος
θεώρησης και υποδεικνύει το αρμόδιο προξενείο.
Κατά παρέκκλιση, αίτηση μη παραδεκτή δύναται να θεωρηθεί παραδεκτή για ανθρωπιστικούς λόγους
ή για λόγους εθνικού συμφέροντος.
7. ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ
Όταν μια αίτηση είναι παραδεκτή, το αρμόδιο προξενείο σφραγίζει το ταξιδιωτικό έγγραφο του
αιτούντος. Από τη γενική αυτή αρχή εξαιρούνται τα διπλωματικά, τα υπηρεσιακά/ επίσημα και τα
ειδικά διαβατήρια τα οποία δεν σφραγίζονται.
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8. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Κατά την εξέταση αίτησης ενιαίας θεώρησης διαπιστώνεται εάν ο αιτών πληροί τους όρους εισόδου
του άρθρου 5 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ) και ε) του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν και δίδεται
ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίμηση του κατά πόσον ο αιτών αποτελεί κίνδυνο παράνομης
μετανάστευσης ή κίνδυνο για την ασφάλεια των κρατών μελών και κατά πόσον προτίθεται να
εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της αιτούμενης θεώρησης.
Το προξενείο, ενώ εξετάζει εάν ο αιτών πληροί τους προαναφερόμενους όρους εισόδου, ταυτόχρονα
επαληθεύει:
ότι το υποβληθέν ταξιδιωτικό έγγραφο δεν είναι πλαστό ή παραποιημένο,
την αιτιολόγηση του σκοπού και των όρων της προβλεπόμενης παραμονής
το κατά πόσον διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης και για τη διάρκεια της προβλεπόμενης
διαμονής και για την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής ή κατοικίας ή για τη διέλευση προς τρίτη
χώρα στην οποία η είσοδός του είναι εξασφαλισμένη ή ότι μπορεί να εξασφαλίσει νομίμως τα μέσα
αυτά,
εάν είναι καταχωρισμένος στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) με σκοπό την
απαγόρευση εισόδου,
ότι δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή
τις διεθνείς σχέσεις οιουδήποτε εκ των κρατών μελών,
ότι δεν είναι καταχωρισμένος στον εθνικό κατάλογο ανεπιθυμήτων αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ) με
σκοπό την απαγόρευση εισόδου,
ότι, εφόσον απαιτείται, διαθέτει επαρκή και ισχύουσα ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση.
τη διάρκεια κάθε προηγούμενης παραμονής και προβλεπόμενης παραμονής, προκειμένου να
εξακριβώσει ότι ο αιτών δεν έχει υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια εγκεκριμένης παραμονής στο έδαφος
των κρατών μελών, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε ενδεχόμενης διαμονής η οποία έχει επιτραπεί με
εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος.
Κατά την εξέταση αίτησης για θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα, το προξενείο επαληθεύει
ειδικότερα:
ότι το υποβληθέν ταξιδιωτικό έγγραφο δεν είναι πλαστό, παραποιημένο ή προϊόν απομίμησης
τα σημεία αναχώρησης και προορισμού του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας και τη συνοχή
του προβλεπόμενου δρομολογίου με τη διέλευση από τον αερολιμένα,
την απόδειξη της συνέχειας του ταξιδιού προς τον τελικό προορισμό.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η τυχόν προηγηθείσα άρνηση χορήγησης θεώρησης δεν μπορεί να
οδηγεί αυτομάτως στην απόρριψη νέας αίτησης. Κάθε νέα αίτηση, η οποία μπορεί να κατατίθεται
4

Για παραμονή μικρότερη του τριμήνου ανά εξάμηνο, οι υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν να πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις εισόδου:
α) να διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφα που επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων,
β) να διαθέτουν έγκυρη θεώρηση, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου,
της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι
υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, εκτός εάν διαθέτουν έγκυρο τίτλο διαμονής,
γ) να αιτιολογούν το σκοπό και τις συνθήκες της προβλεπόμενης παραμονής, να διαθέτουν δε επαρκή μέσα διαβίωσης,
τόσο για την προβλεπόμενη περίοδο παραμονής όσο και για την επιστροφή στη χώρα προέλευσης ή τη διέλευση προς
τρίτη χώρα στην οποία η είσοδός τους είναι εξασφαλισμένη, ή μπορούν να εξασφαλίσουν νομίμως τα μέσα αυτά,
δ) δεν είναι καταχωρισμένοι στο SIS ως ανεπιθύμητοι,
ε) δεν θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις ενός
εκ των κρατών μελών, ιδίως δε δεν είναι καταχωρισμένοι ως ανεπιθύμητοι στις εθνικές βάσεις δεδομένων των κρατών
μελών για τους ίδιους λόγους.
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ακόμη και την επομένη ημέρα μιας απορρίψεως, αξιολογείται βάσει όλων των διαθέσιμων
πληροφοριών και εγκρίνεται ή απορρίπτεται.
9. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ
Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτεί από τις κεντρικές αρχές άλλων κρατών μελών διαβούλευση με
τις κεντρικές αρχές του κατά την εξέταση αιτήσεων που έχουν υποβάλει υπήκοοι συγκεκριμένων
τρίτων χωρών ή ειδικές κατηγορίες των εν λόγω υπηκόων 5 .
Οι κεντρικές αρχές από τις οποίες ζητείται διαβούλευση απαντούν εντός επτά ημερολογιακών
ημερών από την αίτηση διαβούλευσης. Η απουσία απάντησης εντός της εν λόγω προθεσμίας σημαίνει
ότι οι αρχές αυτές δεν έχουν αντίρρηση για τη χορήγηση της θεώρησης.
10.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων λαμβάνονται εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία υποβολής παραδεκτής αίτησης.
Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί, κατά ανώτατο όριο σε τριάντα ημερολογιακές ημέρες, σε
μεμονωμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν απαιτείται περαιτέρω ενδελεχής εξέταση της αίτησης ή σε
περίπτωση εκπροσώπησης, όταν διενεργείται διαβούλευση με τις αρχές του εκπροσωπούμενου
κράτους μέλους.
Κατ’ εξαίρεση, όταν απαιτείται πρόσθετη τεκμηρίωση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η εν λόγω
περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά ανώτατο όριο σε εξήντα ημερολογιακές ημέρες.
11.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
Μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση για μία, δύο ή πολλαπλές εισόδους. Η περίοδος ισχύος μπορεί να
φθάνει και την πενταετία. Επιπροσθέτως, η περίοδος ισχύος της θεώρησης περιλαμβάνει και
πρόσθετη «περίοδο χάριτος» 15 ημερών.
Στην περίπτωση διέλευσης η διάρκεια της επιτρεπόμενης παραμονής αντιστοιχεί στο χρονικό
διάστημα που είναι απαραίτητο για το σκοπό της διέλευσης.
Η περίοδος ισχύος των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων κυμαίνεται μεταξύ έξι μηνών και πέντε
ετών, πρέπει δε να πληρούνται οι εξής όροι:
ο αιτών αποδεικνύει την ανάγκη ή αιτιολογεί την πρόθεσή του να ταξιδεύει συχνά ή/και
τακτικά, και
ο αιτών αποδεικνύει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του, ιδίως όσον αφορά τη νόμιμη
χρήση προηγούμενων ομοιόμορφων θεωρήσεων ή θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος, την
οικονομική του κατάσταση στη χώρα καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή του να εγκαταλείψει το
έδαφος των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της ζητούμενης θεώρησης.
12.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος 6 χορηγείται κατ’ εξαίρεση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α. όταν το κράτος μέλος θεωρεί ότι επιβάλλεται για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού
συμφέροντος ή για λόγους διεθνών υποχρεώσεων,
να παρεκκλίνει από την αρχή ότι πρέπει να πληρούνται οι όροι εισόδου που θεσπίζονται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ) και ε) του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν,
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Δεν διενεργούνται διαβουλεύσεις στην περίπτωση αιτήσεων για θεωρήσεις διέλευσης από αερολιμένα.
Η θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος ισχύει για το έδαφος του κράτους μέλους που τη χορηγεί. Μπορεί να
ισχύει κατ’ εξαίρεση για το έδαφος περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, αρκεί να συναινέσει καθένα από αυτά τα
κράτη μέλη.
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να χορηγήσει θεώρηση, παρά την αντίρρηση του κράτους μέλους με το οποίο διενεργήθηκε
διαβούλευση για τη χορήγηση ενιαίας θεώρησης, ή
να χορηγήσει θεώρηση για λόγους επείγουσας ανάγκης, μολονότι δεν διενεργήθηκε
προηγούμενη διαβούλευση,
Β. όταν για λόγους οι οποίοι θεωρούνται αιτιολογημένοι από το προξενείο χορηγείται νέα θεώρηση
για παραμονή κατά τη διάρκεια της ίδιας εξάμηνης περιόδου σε αιτούντα ο οποίος, διαρκούντος του
εξαμήνου αυτού, χρησιμοποίησε ήδη ομοιόμορφη θεώρηση ή θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος
που επιτρέπει τρίμηνη παραμονή.
Γ. Εάν ο αιτών διαθέτει ταξιδιωτικό έγγραφο που δεν αναγνωρίζεται από ένα ή περισσότερα κράτη
μέλη, αναγνωρίζεται όμως από κάποια εξ αυτών, του χορηγείται θεώρηση που ισχύει για το έδαφος
των κρατών μελών που αναγνωρίζουν το ταξιδιωτικό έγγραφο.
∆. Εάν το κράτος μέλος που χορηγεί τη θεώρηση δεν αναγνωρίζει το ταξιδιωτικό έγγραφο του
αιτούντος, η θεώρηση που χορηγείται ισχύει μόνο για το εν λόγω κράτος μέλος.
13.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
Η θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα ισχύει για τη διέλευση από τις διεθνείς ζώνες διέλευσης των
αερολιμένων που ευρίσκονται στο έδαφος κρατών μελών.
Η περίοδος ισχύος της θεώρησης περιλαμβάνει πρόσθετη «περίοδο χάριτος» 15 ημερών.
Η περίοδος ισχύος των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων για διέλευση από αερολιμένα δεν υπερβαίνει
το εξάμηνο.
Η λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων για τη διέλευση από
αερολιμένα πρέπει να βασίζεται ιδίως στα ακόλουθα κριτήρια:
την ανάγκη του αιτούντος να ταξιδεύει συχνά ή/και τακτικά, και
την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του αιτούντος, ιδίως όσον αφορά τη νόμιμη χρήση
προηγούμενων ομοιόμορφων θεωρήσεων ή θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος ή θεωρήσεων
διέλευσης από αερολιμένα, την οικονομική του κατάσταση στη χώρα καταγωγής του και την
πραγματική πρόθεσή του να συνεχίσει το ταξίδι του.
14.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
Όλα τα στοιχεία στην αυτοκόλλητη θεώρηση πρέπει να είναι έντυπα και να μην υπάρχουν
χειρόγραφες τροποποιήσεις.
Οι αυτοκόλλητες θεωρήσεις συμπληρώνονται χειρόγραφα μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας
τεχνικού χαρακτήρα, δεν φέρουν τροποποιήσεις και αφού ενημερωθεί εγγράφως η Κ.Υ.
15.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
Εάν διαπιστωθεί σφάλμα σε αυτοκόλλητη θεώρηση η οποία δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη στο
ταξιδιωτικό έγγραφο, η εν λόγω αυτοκόλλητη θεώρηση ακυρώνεται.
Εάν διαπιστωθεί σφάλμα σε αυτοκόλλητη θεώρηση η οποία έχει τοποθετηθεί στο ταξιδιωτικό
έγγραφο, η αυτοκόλλητη θεώρηση ακυρώνεται με διαγραφή μέσω σταυρού με ανεξίτηλη μελάνη και
τοποθετείται νέα αυτοκόλλητη θεώρηση σε διαφορετική σελίδα.
16.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑ ΘΕΩΡΗΣΗ
Η κατοχή ενιαίας θεώρησης ή θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος δεν παρέχει στον κάτοχό
της αυτόματο δικαίωμα εισόδου.
17.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
Η αίτηση θεώρησης απορρίπτεται εάν ο αιτών:
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υποβάλλει πλαστό ή παραποιημένο ταξιδιωτικό έγγραφο,
δεν παρέχει δικαιολογητικά σχετικά με το σκοπό και τους όρους της προβλεπόμενης
διαμονής,
δεν αποδεικνύει ότι διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης για τη διάρκεια της προβλεπόμενης
διαμονής και για την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής ή κατοικίας ή για τη διέλευση από τρίτη
χώρα στην οποία η είσοδός του είναι εξασφαλισμένη ή δεν μπορεί να εξασφαλίσει νομίμως τα μέσα
αυτά,
έχει διαμείνει ήδη για τρεις μήνες κατά τη διάρκεια εξάμηνης περιόδου στο έδαφος των
κρατών μελών βάσει ενιαίας θεώρησης ή θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος,
είναι πρόσωπο για το οποίο υπάρχει καταχώριση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)
με σκοπό την απαγόρευση εισόδου,
θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις
διεθνείς σχέσεις ενός εκ των κρατών μελών, ιδίως δε είναι καταχωρισμένος στις εθνικές βάσεις
δεδομένων των κρατών μελών με σκοπό την απαγόρευση εισόδου για τους ίδιους λόγους,
δεν παρέχει αποδείξεις για την κατοχή επαρκούς και ισχύουσας ταξιδιωτικής ιατρικής
ασφάλισης,
δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα των δικαιολογητικών εγγράφων που
κατέθεσε ή την ακρίβεια του περιεχομένου τους, την αξιοπιστία των δηλώσεών του ή την πρόθεσή
του να αναχωρήσει από το έδαφος των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της ζητούμενης
θεώρησης.
Η απόφαση περί απορρίψεως και οι λόγοι στους οποίους βασίζεται κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον
αιτούντα με τυποποιημένο έγγραφο 7 .
Οι αιτούντες των οποίων η θεώρηση απορρίφθηκε έχουν δικαίωμα προσφυγής. Η προσφυγή ασκείται
κατά του κράτους μέλους που έχει λάβει την τελική απόφαση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.
18.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
Η περίοδος ισχύος μιας χορηγηθείσας θεώρησης ή/και η επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής μπορεί
να παραταθεί εφόσον κριθεί ότι ο κάτοχος της θεώρησης παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την
ύπαρξη ανωτέρας βίας ή ανθρωπιστικών λόγων που τον εμπόδισαν να εγκαταλείψει την επικράτεια
των κρατών μελών πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος της θεώρησης ή της επιτρεπόμενης
διάρκειας διαμονής. Η παράταση αυτή πραγματοποιείται ατελώς.
Η περίοδος ισχύος μιας χορηγηθείσας θεώρησης ή/και η επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής μπορεί
να παραταθεί εφόσον κριθεί ότι ο κάτοχος της θεώρησης μπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία
για την ύπαρξη προσωπικών λόγων που δικαιολογούν την παράταση της περιόδου ισχύος ή της
διάρκειας παραμονής. Για τη σχετική παράταση θεώρησης χρεώνεται τέλος 30 EUR.
Εάν δεν αποφασισθεί άλλως από την Αρχή που παρατείνει τη θεώρηση, η εδαφική ισχύς της
παραταθείσας θεώρησης παραμένει ίδια με αυτήν της αρχικής θεώρησης.
Η παράταση των θεωρήσεων γίνεται με τη χορήγηση νέας αυτοκόλλητης θεώρησης.
19.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
Μια θεώρηση καταργείται εάν καταστεί προφανές ότι οι όροι χορήγησης της θεώρησης δεν
πληρούνταν κατά το χρόνο κατά τον οποίο χορηγήθηκε, ιδίως εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να
θεωρηθεί ότι η θεώρηση ελήφθη με απάτη. Η θεώρηση καταργείται κατ’ αρχήν από τις αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους που τη χορήγησε, μπορεί όμως να καταργηθεί και από τις αρμόδιες αρχές
άλλου κράτους μέλους, με ενημέρωση του κράτους μέλους που τη χορήγησε
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Τυποποιημένο έντυπο για την κοινοποίηση και αιτιολόγηση της απόρριψης, ακύρωσης ή ανάκλησης θεώρησης.
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Μια θεώρηση ανακαλείται εάν καταστεί προφανές ότι οι όροι χορήγησης της θεώρησης δεν
πληρούνται πλέον. Η θεώρηση ανακαλείται κατ’ αρχήν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους
που τη χορήγησε μπορεί όμως να ανακληθεί και από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, με
ενημέρωση του κράτους μέλους που τη χορήγησε.
Επιπρόσθετα, η θεώρηση μπορεί να ανακληθεί κατ’ αίτηση του κατόχου της. Εφόσον το αίτημα
ανάκλησης δεν κατατίθεται σε αρχή του Κράτους μέλους το οποίο την εξέδωσε υφίσταται υποχρέωση
για την σχετική ενημέρωσή τους.
Όταν μια θεώρηση καταργείται ή ανακαλείται, τοποθετείται στη θεώρηση σφραγίδα με τη λέξη
«ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ» ή «ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ» και ακυρώνονται με διαγραφή το οπτικώς μεταβλητό
στοιχείο της αυτοκόλλητης θεώρησης, το στοιχείο ασφάλειας «φαινόμενο λανθάνουσας εικόνας»
καθώς και ο όρος «θεώρηση».
Η απόφαση περί καταργήσεως ή ανακλήσεως και οι λόγοι στους οποίους βασίζεται κοινοποιούνται
στον αιτούντα με το τυποποιημένο σχετικό έντυπο.
Οι κάτοχοι θεωρήσεων οι οποίες καταργήθηκαν ή ανακλήθηκαν δικαιούνται να ασκήσουν προσφυγή,
εκτός εάν η θεώρηση ανακλήθηκε κατ’ αίτηση του κατόχου της. Η προσφυγή ασκείται κατά του
κράτους μέλους που έχει λάβει την απόφαση περί καταργήσεως ή ανακλήσεως και σύμφωνα με το
εθνικό του δίκαιο.
20.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορούν να χορηγούνται θεωρήσεις στα συνοριακά σημεία διέλευσης
εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:
ο αιτών πληροί τους όρους που θεσπίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ)
και ε) του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν,
ο αιτών δεν ήταν σε θέση να υποβάλει αίτηση θεώρησης εκ των προτέρων και, εφόσον
απαιτείται, υποβάλλει δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν απρόβλεπτους και επιτακτικούς
λόγους για είσοδο, και
η επιστροφή του αιτούντος στη χώρα καταγωγής ή διαμονής του ή η διέλευσή του μέσω
κρατών διαφορετικών από εκείνα που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν θεωρείται
εξασφαλισμένη.
Όταν υποβάλλεται αίτηση θεώρησης στα εξωτερικά σύνορα μπορεί να αίρεται η υποχρέωση κατοχής
ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης από τον αιτούντα όταν δεν διατίθεται σχετική ταξιδιωτική ιατρική
ασφάλιση στο συγκεκριμένο σημείο συνοριακής διέλευσης ή για ανθρωπιστικούς λόγους.
Η θεώρηση που χορηγείται στα εξωτερικά σύνορα είναι ομοιόμορφη θεώρηση, που παρέχει δικαίωμα
παραμονής στον κάτοχό της για 15 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με το σκοπό και τους όρους
της προβλεπόμενης παραμονής. Στην περίπτωση διέλευσης η διάρκεια της επιτρεπόμενης διαμονής
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για το σκοπό της διέλευσης.
Όταν δεν πληρούνται οι όροι που θεσπίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ) και ε)
του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα
μπορούν να χορηγήσουν θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος, μόνο για την επικράτεια του
κράτους μέλους που χορηγεί τη θεώρηση.
Σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος εμπίπτει στην κατηγορία προσώπων για τα οποία απαιτείται
προηγούμενη διαβούλευση δεν χορηγείται κατ’ αρχήν θεώρηση στα εξωτερικά σύνορα. Σε έκτακτες
περιπτώσεις μπορεί να εκδοθεί θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος για την επικράτεια του
κράτους μέλους που τη χορηγεί.
21.
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

ΣΕ

∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

ΣΤΑ
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Μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση διέλευσης στα εξωτερικά σύνορα σε ναυτικό ο οποίος υποχρεούται να
διαθέτει θεώρηση όταν:
πληροί τους όρους που προαναφέρονται για τη θεώρηση στα σύνορα.
διέρχεται τα εν λόγω σύνορα ενόψει ναυτολόγησης, εκ νέου ναυτολόγησης ή
αποναυτολόγησης προκειμένου για πλοίο στο οποίο θα εργασθεί ή έχει εργασθεί ως ναυτικός.
22.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

Προκειμένου να μην εκτίθεται το προσωπικό σε πιέσεις τοπικών παραγόντων και για να μην
ελαττώνεται ο βαθμός επαγρύπνησης, πρέπει εφαρμόζεται εναλλαγή των αρμοδιοτήτων του
προσωπικού που ασχολείται άμεσα με τους αιτούντες.
Η πρόσβαση στη διαβούλευση με το VIS και το SIS και σε εμπιστευτικές πληροφορίες γενικότερα
επιτρέπεται σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων μελών του προσωπικού.
Η αποθήκευση και επεξεργασία των αυτοκόλλητων θεωρήσεων υπόκεινται σε επαρκή μέτρα
ασφαλείας.
Τηρούνται αρχεία των αιτήσεων με κάθε ατομικό φάκελο να περιλαμβάνει την αίτηση θεώρησης,
αντίγραφα των συναφών δικαιολογητικών εγγράφων, μητρώο των ελέγχων που διενεργήθηκαν και
τον αριθμό της χορηγηθείσας θεώρησης,
Οι ατομικοί φάκελοι αιτήσεων τηρούνται επί δύο έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία κατά την οποία
ελήφθη η απόφαση επί της αιτήσεως.
23.
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεργάζονται με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, υπό τη μορφή
περιορισμένης εκπροσώπησης, συστέγασης ή Κοινού Κέντρου Αιτήσεων.
Σε εξαιρετικές περιστάσεις ή για λόγους σχετικούς με την τοπική κατάσταση, (ο υψηλός αριθμός των
αιτούντων δεν επιτρέπει να οργανωθεί η συγκέντρωση αιτήσεων και δεδομένων εγκαίρως και με
αξιοπρεπείς συνθήκες, δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθεί καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο ικανοποιητική
εδαφική κάλυψη της τρίτης χώρας) και εφόσον οι μορφές συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών
αποδεικνύονται ατελέσφορες, τα κράτη μέλη δύνανται, ως έσχατη λύση, να συνεργάζονται με
εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών.
Α. Όταν επιλέγεται η «Συστέγαση», το προσωπικό των προξενείων ενός ή περισσοτέρων κρατών
μελών διενεργεί τις διαδικασίες που αφορούν τις αιτήσεις που τους υποβάλλονται στο προξενείο
άλλου κράτους μέλους και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό αυτού του κράτους μέλους. Τα συστεγαζόμενα
κράτη μέλη συμφωνούν για τη διάρκεια και τους όρους λήξης της συστέγασης, καθώς και το ποσοστό
των τελών θεώρησης που πρέπει να καταβάλλεται στο κράτος μέλος του οποίου το προξενείο
διαθέτει τους χώρους του.
Β. Όταν δημιουργούνται «Κοινά Κέντρα Αιτήσεων», το προσωπικό των προξενείων δύο ή
περισσοτέρων κρατών μελών συγκεντρώνεται σε ένα κτίριο για την υποβολή αιτήσεων από τους
αιτούντες (συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών στοιχείων). Οι αιτούντες παραπέμπονται στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εξέταση και τη λήψη απόφασης για την αίτησή τους. Τα κράτη
μέλη συμφωνούν για τη διάρκεια και τους όρους λήξης της συνεργασίας αυτής, καθώς και τον
επιμερισμό των δαπανών μεταξύ των συνεργαζόμενων κρατών μελών. Ένα μόνον κράτος μέλος είναι
αρμόδιο για τις συμβάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης και για τις διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα
υποδοχής.
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Γ. Είναι επίσης δυνατό οι επίτιμοι πρόξενοι να εξουσιοδοτούνται να εκτελούν ορισμένα καθήκοντα,
αντίστοιχα με αυτά που ανατίθενται σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (π.χ παροχή γενικών
πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις για θεωρήσεις και τα έντυπα υποβολής αίτησης, ενημέρωση
του αιτούντος για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, συλλογή δεδομένων και αιτήσεων,
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής βιομετρικών στοιχείων, διαβίβαση της αίτησης στη διπλωματική
ή προξενική αρχή, συγκέντρωση των εισπρακτέων τελών, παραλαβή των ταξιδιωτικών εγγράφων από
τη διπλωματική ή προξενική αρχή και επιστροφή τους στους αιτούντες)
∆. Η συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, είναι δυνατή βάσει ειδικής νομικής
πράξεως, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδίως τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων που ορίζονται
8
στην οδηγία 95/46/ΕΚ . Επιπρόσθετα, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να επιβάλουν
τέλος εξυπηρέτησης, επιπλέον του εισπρακτέου τέλους που αντιστοιχεί στα διοικητικά έξοδα
διεκπεραίωσης αίτησης θεώρησης, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του τέλους
θεώρησης.
Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών μπορεί να επιφορτισθεί με την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων από
τα ακόλουθα καθήκοντα:
παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις για θεωρήσεις και τα έντυπα
υποβολής αίτησης,
ενημέρωση του αιτούντος για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, βάσει σχετικού
καταλόγου,
συλλογή δεδομένων και αιτήσεων (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής βιομετρικών
στοιχείων) και διαβίβαση της αίτησης στο προξενείο,
συγκέντρωση των τελών θεώρησης,
διαχείριση των συνεντεύξεων με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο προξενείο ή στον εξωτερικό
πάροχο υπηρεσιών,
συγκέντρωση των ταξιδιωτικών εγγράφων από το προξενείο και επιστροφή αυτών στον
αιτούντα
Κατά την επιλογή εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών, θα πρέπει να εξετάζεται λεπτομερώς η
φερεγγυότητα και η αξιοπιστία της επιχείρησης (συμπεριλαμβανόμενων των αναγκαίων αδειών
λειτουργίας, της εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα, των καταστατικών αρχών της, των
τραπεζικών συμβάσεων) και να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
Επιπρόσθετα, μετά την έναρξη της συνεργασίας, θα πρέπει να διενεργούνται τακτικά αιφνίδιοι
έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του.
Ε. Η συνεργασία με εμπορικούς διαμεσολαβητές περιορίζεται στην υποβολή των αιτήσεων, με
εξαίρεση τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων.
Η συνεργασία αυτή βασίζεται στην παροχή διαπίστευσης μετά από επαλήθευση των ακόλουθων
στοιχείων:
το τρέχον καθεστώς του διαμεσολαβητή: την ισχύουσα άδεια, την εγγραφή στο εμπορικό
μητρώο, τις επαφές με τράπεζες,
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H οδηγία 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 281 της 23.11.1995) αποτελεί το κείμενο αναφοράς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα θέματα
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θεσπίζει ένα κανονιστικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην
εγκαθίδρυση μιας ισορροπίας μεταξύ ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής των προσώπων και της
ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Προς το σκοπό αυτό, η
οδηγία ορίζει τα όρια για τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητά τη
δημιουργία, σε κάθε κράτος μέλος, ενός ανεξάρτητου εθνικού οργανισμού επιφορτισμένου με την προστασία των
δεδομένων αυτών.
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τις υφιστάμενες συμβάσεις με εμπορικούς εταίρους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος που
προσφέρουν κατάλυμα και άλλες υπηρεσίες στα πλαίσια οργανωμένου ταξιδιού,
τις συμβάσεις με εταιρείες μεταφορών, που πρέπει να περιλαμβάνουν εξερχόμενο ταξίδι,
καθώς και εξασφαλισμένο και μη τροποποιήσιμο ταξίδι επιστροφής.
Μετά την έναρξη της συνεργασίας οι εγκεκριμένοι εμπορικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να
εποπτεύονται τακτικά με αιφνίδιους ελέγχους που περιλαμβάνουν συναντήσεις ή τηλεφωνική
επικοινωνία με τους αιτούντες, επαλήθευση των ταξιδιών και του καταλύματος, επαλήθευση ότι η
παρεχόμενη ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση είναι επαρκής και καλύπτει μεμονωμένους ταξιδιώτες και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, επαλήθευση των εγγράφων που αφορούν την ομαδική επιστροφή.
Επιπρόσθετα και στο πλαίσιο της Επιτόπιας Συνεργασίας Σένγκεν ανταλλάσσονται πληροφορίες
σχετικά με τους διαπιστευμένους εμπορικούς διαμεσολαβητές.
24.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Θα πρέπει να παρέχεται στο κοινό κάθε χρήσιμη πληροφορία και ενημέρωση για την αίτηση
θεώρησης, ιδίως:
τα κριτήρια, οι όροι και οι διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης θεώρησης,
ο τρόπος προκαθορισμού συνέντευξης εφόσον απαιτείται,
ο τόπος υποβολής της αίτησης (Προξενείο, Κοινό Κέντρο Αιτήσεων ή Εξωτερικός πάροχος
υπηρεσιών),
οι διαπιστευμένοι εμπορικοί διαμεσολαβητές,
το γεγονός ότι η σφραγίδα που υποδεικνύει ότι η αίτηση είναι παραδεκτή δεν έχει νομικές
επιπτώσεις,
οι προθεσμίες εξέτασης των αιτήσεων
οι τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι ή συγκεκριμένες κατηγορίες υπηκόων υπόκεινται σε
προηγούμενη διαβούλευση ή ενημέρωση,
ότι αρνητικές αποφάσεις επί των αιτήσεων κοινοποιούνται στον αιτούντα και ότι οι εν λόγω
αποφάσεις αιτιολογούνται καθώς και
ότι οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν έχουν δικαίωμα προσφυγής,
πληροφορούμενοι για την ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση προσφυγής συμπεριλαμβανομένης
της αρμόδιας αρχής καθώς και της προθεσμίας κατάθεσης της προσφυγής,
ότι η κατοχή θεώρησης δεν παρέχει αυτόματα δικαίωμα εισόδου και ότι οι κάτοχοι
θεώρησης υποχρεούνται να αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους εισόδου στα εξωτερικά σύνορα.
25.
ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΝΓΚΕΝ
Για την εξασφάλιση εναρμονισμένης εφαρμογής της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, τα προξενεία των
κρατών μελών και η Επιτροπή συνεργάζονται τακτικά στο πλαίσιο της Επιτόπιας Συνεργασίας
Σένγκεν, στις συναντήσεις των οποίων η παρουσία του επικεφαλής της Προξενικής Αρχής ή/και του
τμήματος Θεωρήσεων είναι επιβεβλημένη.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της Επιτόπιας Συνεργασίας Σένγκεν
θεσπίζεται κοινό ενημερωτικό δελτίο με στοιχεία για τις ομοιόμορφες θεωρήσεις, τις
θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύος και τις θεωρήσεις διέλευσης από αερολιμένα (ήτοι τα
δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, τους όρους για την υποβολή σχετικών αιτήσεων),
διοργανώνονται συσκέψεις για την αντιμετώπιση ειδικών επιχειρησιακών ζητημάτων που
αφορούν την εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων,
συγκαλούνται συνεδριάσεις που αφορούν μόνο ένα θέμα,
συστήνονται επιμέρους ομάδες για τη μελέτη ειδικών ζητημάτων.
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ανταλλάσσονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
μηνιαίες στατιστικές σχετικά με τις ομοιόμορφες θεωρήσεις, τις θεωρήσεις
περιορισμένης εδαφικής ισχύος και τις θεωρήσεις διέλευσης από αερολιμένα που έχουν
χορηγηθεί καθώς και σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων θεώρησης που
απορρίφθηκαν,
σε συνάρτηση με την αξιολόγηση του κινδύνου μετανάστευσης ή/και ασφαλείας,
πληροφορίες σχετικά με τα εξής:
κοινωνική και οικονομική διαστρωμάτωση της χώρας υποδοχής,
πηγές ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο (και όσον αφορά στην κοινωνική ασφάλιση, στην
ασφάλιση υγείας, στα φορολογικά μητρώα και στις καταγραφές εισόδου-εξόδου),
χρήση πλαστών και παραποιημένων εγγράφων,
διαδρομές παράνομης μετανάστευσης,
απορρίψεις,
πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία με τις εταιρείες μεταφορών,
πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν επαρκή ταξιδιωτική
ιατρική ασφάλιση (περιλαμβανομένου ελέγχου του είδους της κάλυψης και, της
ενδεχόμενης συμμετοχής ασφαλισμένου).
καταρτίζονται συστηματικά περιληπτικές εκθέσεις των συνεδριάσεων επιτόπιας
συνεργασίας Σένγκεν οι οποίες διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία κάθε Κράτους Μέλους.
Σημειώνεται, τέλος, ότι οι εκπρόσωποι των προξενείων των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν
πλήρως το κοινοτικό κεκτημένο σε σχέση με τις θεωρήσεις ή τρίτων χωρών μπορούν σε ad hoc βάση
να κληθούν να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών ως προς ζητήματα
σχετικά με τις θεωρήσεις.
26.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η υποδοχή των αιτούντων θεώρηση πρέπει να γίνεται με ευγένεια και σεβασμό της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, χωρίς διακρίσεις.
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