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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Ιουλίου 2009
για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων
(κώδικας θεωρήσεων)
(EE L 243 της 15.9.2009, σ. 1)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα

►M1
►M2
►M3
►M4
►M5

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 977/2011 της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου
2011
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 154/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2012
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 610/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1155 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019

Διορθώνεται από:
►C1
►C2

Διορθωτικό ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 38 (810/2009)
Διορθωτικό ΕΕ L 20 της 24.1.2020, σ. 25 (2019/1155)

αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

L 258

9

4.10.2011

L 58

3

29.2.2012

L 182

1

29.6.2013

L 77

1

23.3.2016

L 188

25

12.7.2019
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▼B
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Ιουλίου 2009
για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων
(κώδικας θεωρήσεων)
ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Στόχος και πεδίο εφαρμογής
▼M5
1.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέ
σεις χορήγησης θεωρήσεων για πρόθεση διαμονής στο έδαφος των
κρατών μελών που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε
περιόδου 180 ημερών.
▼B
2.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε κάθε
υπήκοο τρίτης χώρας που έχει υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση
των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών σύμφωνα με τον κανονι
σμό (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 υπο
χρέωση (1), με την επιφύλαξη:
α) των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας που απολαμβάνουν οι
υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογενειών πολιτών της
Ένωσης·
β) των ισοδύναμων δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι υπήκοοι τρίτων
χωρών και τα μέλη της οικογενείας τους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις
συμφωνίες αφενός μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών
της και αφετέρου αυτών των τρίτων χωρών, απολαμβάνουν δικαιώ
ματα ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμα προς αυτά των πολιτών της
Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.
3.
Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης τις τρίτες χώρες οι υπήκοοι
των οποίων πρέπει να έχουν θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα, κατ’
εξαίρεση της αρχής της ελεύθερης διέλευσης που θεσπίζεται στο παράρ
τημα 9 της σύμβασης του Σικάγου για τη διεθνή πολιτική αεροπορία,
και θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις χορήγησης θεωρή
σεων για διέλευση μέσω των διεθνών ζωνών διέλευσης των αερολιμέ
νων των κρατών μελών.
▼M5
4.
Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη
συμμορφώνονται πλήρως προς το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομέ
νου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω
σης. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, οι αποφά
σεις για τις αιτήσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να εκδί
δονται σε ατομική βάση.
▼B
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορι
σμοί:
(1) ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1.
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▼B
1. ως «υπήκοος τρίτης χώρας» νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι
πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1
της συνθήκης·
2. ως «θεώρηση» νοείται η εξουσιοδότηση που χορηγείται από κράτος
μέλος ενόψει:
▼M5
α) πρόθεσης διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών που δεν
υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180
ημερών· ή
▼B
β) διέλευσης μέσω των διεθνών ζωνών διέλευσης των αερολιμένων
των κρατών μελών·
3. ως «ομοιόμορφη θεώρηση» νοείται η θεώρηση που ισχύει για ολό
κληρη την επικράτεια των κρατών μελών·
4. ως «θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος» νοείται η θεώρηση
που ισχύει για την επικράτεια ενός ή περισσότερων κρατών μελών
αλλά όχι όλων των κρατών μελών·
5. ως «θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα» νοείται η έγκυρη θεώ
ρηση που απαιτείται για τη διέλευση από τις διεθνείς ζώνες διέλευ
σης ενός ή περισσότερων αερολιμένων των κρατών μελών·
6. ως «αυτοκόλλητη θεώρηση» νοείται η ενιαίου τύπου θεώρηση που
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβου
λίου, της 29ης Μαΐου 1995, για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου
τύπου (1).
▼M5
7. ως «αναγνωρισμένο ταξιδιωτικό έγγραφο» νοείται το ταξιδιωτικό
έγγραφο που αναγνωρίζεται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για
τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και επί του οποίου τίθεται η
θεώρηση, βάσει της απόφασης αριθ. 1105/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)·
▼B
8. ως «χωριστό φύλλο επί του οποίου τίθεται η θεώρηση» νοείται το
φύλλο ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορη
γείται από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων
μη αναγνωριζομένων από το κράτος μέλος που χορηγεί το φύλλο
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 333/2002 του
Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την καθιέρωση φύλ
λου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγεί
ται από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων μη
αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος που χορηγεί το φύλλο (3).
9. ως «προξενείο» νοείται η διπλωματική ή η προξενική αρχή κράτους
μέλους που επιτρέπεται να χορηγεί θεωρήσεις και της οποίας προΐ
σταται έμμισθος προξενικός υπάλληλος όπως ορίζεται από τη σύμ
βαση της Βιέννης περί προξενικών σχέσεων της 24ης Απριλίου
1963·
10. ως «αίτηση» νοείται η αίτηση θεώρησης·
11. ως «εμπορικός διαμεσολαβητής» νοείται ένας ιδιωτικός διοικητικός
φορέας, μεταφορική εταιρεία ή ταξιδιωτικό γραφείο (διοργανωτής ή
πωλητής ταξιδίων)·
(1) ΕΕ L 164 της 14.7.1995, σ. 1.
(2) Απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, περί του καταλόγου ταξιδιωτικών εγγρά
φων τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά
σύνορα και τα οποία δύνανται να διαθέτουν θεώρηση και περί της δημιουρ
γίας μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου (ΕΕ L 287 της
4.11.2011, σ. 9).
(3) ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 4.

02009R0810 — EL — 02.02.2020 — 005.003 — 4
▼M5
12. ως «ναυτικός» νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο απασχολείται, προσ
λαμβάνεται ή εργάζεται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο που
εκτελεί θαλάσσιους πλόες ή σε πλοίο που πλέει σε διεθνή εσωτε
ρικά ύδατα·
13. ως «ηλεκτρονική υπογραφή» νοείται η ηλεκτρονική υπογραφή
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
▼B
ΤΙΤΛΟΣ II
ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

Άρθρο 3
Υπήκοοι τρίτων χωρών που υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση
διέλευσης από αερολιμένα
1.
Οι υπήκοοι των τρίτων χωρών του παραρτήματος ΙV υποχρεού
νται να διαθέτουν θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα όταν διέρχονται
από τις διεθνείς ζώνες των αερολιμένων που ευρίσκονται στο έδαφος
κρατών μελών.
2.
Σε επείγουσες περιπτώσεις μαζικής εισροής παράνομων μετανα
στών, μεμονωμένα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από υπηκόους
τρίτων χωρών, πλην αυτών της παραγράφου 1, να διαθέτουν θεώρηση
διέλευσης από αερολιμένα όταν διέρχονται από τις διεθνείς ζώνες των
αερολιμένων που ευρίσκονται στο έδαφός τους. Τα κράτη μέλη κοινο
ποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις αυτές, προτού τεθούν σε ισχύ,
καθώς και την άρση των απαιτήσεων αυτών.
3.
Μέσω της επιτροπής του άρθρου 52 παράγραφος 1, οι κοινοποι
ήσεις αναθεωρούνται ετησίως με σκοπό τη μεταφορά της οικείας τρίτης
χώρας στον κατάλογο του παραρτήματος ΙV.
4.
Εάν η τρίτη χώρα δεν μεταφερθεί στον κατάλογο του παραρτή
ματος ΙV, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να διατηρήσει, εφόσον πλη
ρούνται οι όροι της παραγράφου 2, ή να άρει την απαίτηση θεώρησης
διέλευσης από αερολιμένα.
5.
Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων απαλλάσσονται από την υπο
χρέωση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα κατά τις παραγράφους 1
και 2:
α) κάτοχοι έγκυρης ομοιόμορφης θεώρησης, εθνικής θεώρησης
μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής που έχει εκδώσει κράτος
μέλος·
▼M5
β) υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ισχυρής άδειας διαμονής
κράτους μέλους το οποίο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρό
ντος κανονισμού ή κράτους μέλους το οποίο δεν εφαρμόζει ακόμη
πλήρως τις διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν, ή υπήκοοι τρίτων
χωρών που έχουν στην κατοχή τους μία από τις ισχυρές άδειες
διαμονής που απαριθμούνται στο παράρτημα V, οι οποίες εκδόθη
καν από την Ανδόρρα, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τον Άγιο Μαρίνο
ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οι οποίες εγγυώνται τη
χωρίς όρους επανεισδοχή του κατόχου, ή που έχουν στην κατοχή
τους ισχυρή άδεια διαμονής για μία ή περισσότερες υπερπόντιες
χώρες και εδάφη του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Αρούμπα,
Κουρασάο, Άγιος Μαρτίνος, Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και
Σάμπα)·
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποί
ηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην
εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της
28.8.2014, σ. 73).
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▼M5
▼C2
γ) υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ισχυρής θεώρησης κρά
τους μέλους το οποίο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος
κανονισμού ή κράτους μέλους το οποίο δεν εφαρμόζει ακόμη πλή
ρως τις διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν, ή του Καναδά, της
Ιαπωνίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή κάτοχοι
ισχυρής θεώρησης για μία ή περισσότερες υπερπόντιες χώρες και
εδάφη του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Αρούμπα, Κουρασάο,
Άγιος Μαρτίνος, Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα), όταν ταξι
δεύουν προς τη χώρα χορήγησης ή προς οποιαδήποτε άλλη τρίτη
χώρα, ή όταν, μετά τη χρήση της θεώρησης, επιστρέφουν από τη
χώρα χορήγησης·
▼B
δ) μέλη οικογενειών πολιτών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο α)·
ε)

κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων·

στ) μέλη πληρωμάτων που είναι υπήκοοι συμβαλλόμενου μέρους της
σύμβασης του Σικάγου για τη διεθνή πολιτική αεροπορία.
ΤΙΤΛΟΣ III
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αρχές οι οποίες συμμετέχουν στις διαδικασίες που σχετίζονται με τις
αιτήσεις
Άρθρο 4
Αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για να συμμετέχουν στις διαδικασίες
που σχετίζονται με τις αιτήσεις
1.
Οι αιτήσεις εξετάζονται από τα προξενεία, τα οποία και αποφα
σίζουν επ’ αυτών.
▼M5
1α.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν
να αποφασίσουν ότι οι κεντρικές αρχές εξετάζουν τις αιτήσεις και
λαμβάνουν απόφαση επ' αυτών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εν
λόγω αρχές να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις των τοπικών συνθηκών της
χώρας στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση προκειμένου να εκτιμηθεί ο
μεταναστευτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος για την ασφάλεια, καθώς και
επαρκή γνώση της γλώσσας για την ανάλυση των εγγράφων, και ώστε
τα προξενεία να συμμετέχουν, εφόσον χρειαστεί, στη διενέργεια
συμπληρωματικής εξέτασης και συνεντεύξεων.
▼B
2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αιτήσεις είναι δυνατόν
να εξετάζονται και να λαμβάνονται αποφάσεις επ’ αυτών στα εξωτερικά
σύνορα των κρατών μελών από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τον
έλεγχο των προσώπων, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36.
3.
Στα μη ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη κρατών μελών οι αιτήσεις
είναι δυνατόν να εξετάζονται από τις αρχές που ορίζει το οικείο κράτος
μέλος, οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις επ’ αυτών.
4.
Κατά την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης και τη λήψη αποφά
σεων επ’ αυτών, ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητεί τη συνδρομή και
άλλων αρχών, πλην εκείνων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.
5.
Βάσει των άρθρων 22 και 31, ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτεί
να το διαβουλεύεται ή να το ενημερώνει άλλο κράτος μέλος.
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▼B
Άρθρο 5
Κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης και τη
λήψη σχετικής απόφασης
1.
Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης
ομοιόμορφης θεώρησης και τη λήψη σχετικής απόφασης είναι:
α) το κράτος μέλος η επικράτεια του οποίου αποτελεί τον μοναδικό
προορισμό της επίσκεψης ή των επισκέψεων· ή
▼M5
β) εάν η επίσκεψη περιλαμβάνει περισσότερους προορισμούς ή εάν
πρόκειται να γίνουν περισσότερες χωριστές επισκέψεις εντός περιό
δου δύο μηνών, το κράτος μέλος το έδαφος του οποίου αποτελεί τον
κύριο προορισμό της επίσκεψης ή των επισκέψεων από την άποψη
της διάρκειας της διαμονής, υπολογισμένης σε ημέρες, ή του σκοπού
της διαμονής· ή
▼B
γ) 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.
2.
Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης
ομοιόμορφης θεώρησης για τους σκοπούς της διέλευσης και τη λήψη
σχετικής απόφασης είναι:
α) στην περίπτωση διέλευσης από ένα μόνο κράτος μέλος, το οικείο
κράτος μέλος· ή
β) 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.
3.
Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης
θεώρησης διέλευσης αερολιμένος και τη λήψη σχετικής απόφασης
είναι:
α) στην περίπτωση διέλευσης από έναν μόνο αερολιμένα, το κράτος
μέλος στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται ο αερολιμένας διέλευσης· ή
β) στην περίπτωση διέλευσης από δύο ή περισσότερους αερολιμένες, το
κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται ο πρώτος αερολι
μένας διέλευσης.
4.
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται ώστε να προλαμβάνουν καταστά
σεις κατά τις οποίες δεν μπορεί να εξετασθεί μια αίτηση και να ληφθεί
η σχετική απόφαση επειδή το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο σύμφωνα
με τις παραγράφους 1 έως 3 δεν διαθέτει παρουσία ούτε εκπροσωπείται
στην τρίτη χώρα όπου ο αιτών πρέπει να υποβάλει αίτηση θεώρησης
κατ’ άρθρο 6.
Άρθρο 6
Προξενική εδαφική αρμοδιότητα
1.
Η αίτηση εξετάζεται από το προξενείο του αρμόδιου κράτους
μέλους εντός της δικαιοδοσίας του οποίου διαμένει νομίμως ο αιτών,
το οποίο και αποφασίζει επ’ αυτής.
2.
Ένα προξενείο του αρμόδιου κράτους μέλους εξετάζει αίτηση που
έχει υποβάλει νομίμως παρών υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος όμως δεν
διαμένει εντός της δικαιοδοσίας του και λαμβάνει σχετική απόφαση,
εφόσον ο αιτών έχει δικαιολογήσει την υποβολή της αίτησης στο εν
λόγω προξενείο.
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Άρθρο 7
Αρμοδιότητα προς έκδοση θεωρήσεων σε υπηκόους τρίτων χωρών
που διατελούν νομίμως στην επικράτεια κράτους μέλους
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διατελούν νομίμως στην επικράτεια
κράτους μέλους και οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης για
την είσοδό τους στην επικράτεια ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών
μελών υποβάλλουν αίτηση θεώρησης στο προξενείο του κράτους
μέλους που είναι αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 ή 2.
Άρθρο 8
Συμφωνίες εκπροσώπησης
▼M5
1.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να συμφωνήσει να εκπροσωπήσει άλλο
κράτος μέλος το οποίο είναι αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 5 για την
εξέταση των αιτήσεων και τη λήψη απόφασης επ' αυτών εξ ονόματος
του εν λόγω κράτους μέλους. Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να
εκπροσωπήσει άλλο κράτος μέλος κατά περιορισμένο τρόπο μόνο για
τη συγκέντρωση των αιτήσεων και την καταχώριση των βιομετρικών
στοιχείων.
__________
3.
Όταν η εκπροσώπηση περιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1
δεύτερη περίοδος, η συγκέντρωση και η διαβίβαση των δεδομένων στο
εκπροσωπούμενο κράτος μέλος διενεργείται σύμφωνα με τους αντίστοι
χους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων και ασφάλειας.
4.
Καταρτίζεται διμερής συμφωνία μεταξύ του εκπροσωπούντος και
του εκπροσωπουμένου κράτους μέλους. Η εν λόγω συμφωνία:
α) διευκρινίζει τη διάρκεια, έστω και προσωρινή, και τις διαδικασίες
για τη λήξη της εκπροσώπησης·
β) μπορεί, ιδίως όταν το εκπροσωπούμενο κράτος μέλος διαθέτει προ
ξενείο στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, να προβλέπει την παροχή
εγκαταστάσεων, προσωπικού και πληρωμών από το εκπροσωπού
μενο κράτος μέλος.
▼B
5.
Τα κράτη μέλη που δεν έχουν δικό τους προξενείο σε τρίτη χώρα
προσπαθούν να συνάπτουν συμφωνίες εκπροσώπησης με κράτη μέλη
που έχουν προξενεία σε αυτή τη χώρα.
6.
Για να διασφαλισθεί ότι οι κακές υποδομές μεταφορών ή οι μεγά
λες αποστάσεις σε συγκεκριμένη περιφέρεια ή γεωγραφική περιοχή δεν
επιβάλλουν στους αιτούντες δυσανάλογη προσπάθεια προκειμένου να
μεταβούν σε προξενείο, τα κράτη μέλη που δεν έχουν δικό τους προ
ξενείο σε αυτή την περιφέρεια ή περιοχή προσπαθούν να συνάπτουν
συμφωνίες εκπροσώπησης με κράτη μέλη που έχουν προξενεία σε αυτή
την περιφέρεια ή περιοχή.
▼M5
7.
Το εκπροσωπούμενο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις
συμφωνίες εκπροσώπησης ή τη λήξη των εν λόγω συμφωνιών το αργό
τερο εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών πριν από την έναρξη ισχύος
των συμφωνιών ή τη λήξη τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας
βίας.
8.
Παράλληλα με την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο
7, το προξενείο του εκπροσωπούντος κράτους μέλους ενημερώνει τόσο
τα προξενεία των άλλων κρατών μελών όσο και την αντιπροσωπεία της
Ένωσης στην εν λόγω δικαιοδοσία για τη σύναψη ή τη λήξη των εν
λόγω συμφωνιών εκπροσώπησης.
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9.
Εάν το προξενείο του εκπροσωπούντος κράτους μέλους αποφασί
σει τη συνεργασία με εγκεκριμένους εμπορικούς διαμεσολαβητές, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 45, ή με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών,
σύμφωνα με το άρθρο 43, στη συνεργασία περιλαμβάνονται οι αιτήσεις
που καλύπτονται από συμφωνίες εκπροσώπησης. Οι κεντρικές αρχές
του εκπροσωπούμενου κράτους μέλους ενημερώνονται εκ των προτέ
ρων για τις λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής.
▼M5
10.
Εάν ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει παρουσία ούτε εκπροσωπεί
ται στην τρίτη χώρα όπου ο αιτών πρέπει να υποβάλει την αίτηση, το εν
λόγω κράτος μέλος επιδιώκει συνεργασία με εξωτερικό πάροχο υπηρε
σιών, σύμφωνα με το άρθρο 43, στην εν λόγω τρίτη χώρα.
11.
Όταν προξενείο κράτους μέλους σε συγκεκριμένη τοποθεσία
αντιμετωπίζει παρατεταμένη ανωτέρα βία τεχνικού χαρακτήρα, το εν
λόγω κράτος μέλος ζητεί την προσωρινή εκπροσώπηση από άλλο κρά
τος μέλος στην εν λόγω τοποθεσία για όλες ή για ορισμένες κατηγορίες
αιτούντων.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Αίτηση
Άρθρο 9
Πρακτικές λεπτομέρειες υποβολής αίτησης
▼M5
1.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός έξι μηνών, και για τους ναυτικούς
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εντός εννέα μηνών πριν από
την έναρξη της σκοπούμενης επίσκεψης και, κατά κανόνα, το αργότερο
εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών πριν από την έναρξή της σκο
πούμενης επίσκεψης. Σε δικαιολογημένες μεμονωμένες περιπτώσεις
κατεπείγοντος, το προξενείο ή οι κεντρικές αρχές μπορούν να επιτρέ
ψουν την υποβολή των αιτήσεων σε διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε
ημερολογιακών ημερών πριν από την έναρξη της σκοπούμενης επίσκε
ψης.
▼B
2.
Ενδέχεται να απαιτείται από τους αιτούντες να ζητούν προκαθορι
σμένη συνάντηση για την υποβολή της αίτησης. Η συνάντηση πραγμα
τοποιείται, κατά κανόνα, εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία
κατά την οποία ζητήθηκε η προκαθορισμένη συνάντηση.
3.
Σε αιτιολογημένες επείγουσες περιπτώσεις το προξενείο μπορεί να
επιτρέπει στους αιτούντες να υποβάλουν την αίτησή τους χωρίς προη
γούμενη προκαθορισμένη συνάντηση ή ορίζεται αμέσως συνάντηση.
▼M5
4.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, οι αιτήσεις μπορούν να υπο
βάλλονται:
α) από τον αιτούντα·
β) από διαπιστευμένο εμπορικό διαμεσολαβητή ·
γ) από επαγγελματικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς ή εκπαιδευτικούς
συλλόγους ή ιδρύματα εκ μέρους των μελών τους.
5.
Ο αιτών δεν υποχρεούται να εμφανιστεί αυτοπροσώπως σε περισ
σότερους από έναν τόπους για τον σκοπό της υποβολής της αίτησης.
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Άρθρο 10
Γενικοί κανόνες υποβολής αιτήσεων
▼M5
1.
Οι αιτούντες εμφανίζονται αυτοπροσώπως κατά την υποβολή
αίτησης για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων, σύμφωνα με το
άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3 και άρθρο 13 παράγραφος 7 στοιχείο β).
Με την επιφύλαξη της πρώτης περιόδου της παρούσας παραγράφου και
του άρθρου 45, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
ηλεκτρονικά, όπου προβλέπεται.
__________
▼B
3.

Κατά την υποβολή της αίτησης, ο αιτών:

α) υποβάλλει έντυπο αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 11·
β) υποβάλλει ταξιδιωτικό έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 12·
γ) υποβάλλει φωτογραφία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 ή, όταν το VIS είναι επιχειρησιακό σύμ
φωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού VIS, σύμφωνα με τις προ
διαγραφές του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού·
δ) επιτρέπει, κατά περίπτωση, τη λήψη των δακτυλικών του αποτυπω
μάτων σύμφωνα με το άρθρο 13·
ε)

καταβάλλει το τέλος θεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 16·

στ) παρέχει δικαιολογητικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 14 και το
παράρτημα ΙΙ·
ζ)

ενδεχομένως, αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλη και ισχύουσα
ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση σύμφωνα με το άρθρο 15.
Άρθρο 11
Έντυπο αίτησης

►M5 1.
Οι αιτούντες υποβάλλουν χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά
συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, όπως ορίζεται στο παράρτημα I. Η
αίτηση υπογράφεται. Μπορεί να υπογράφεται ιδιοχείρως ή, όταν η ηλε
κτρονική υπογραφή είναι αναγνωρισμένη από το κράτος μέλος που
είναι αρμόδιο για την εξέταση και τη λήψη απόφασης σχετικά με την
αίτηση, με ηλεκτρονικό τρόπο. ◄ 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.
▼M5
1α.
Όταν ο αιτών υπογράφει το έντυπο της αίτησης με ηλεκτρονικό
τρόπο, η ηλεκτρονική υπογραφή συνιστά αναγνωρισμένη ηλεκτρονική
υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 12 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 910/2014.
1β.
Το περιεχόμενο της ενδεχόμενης ηλεκτρονικής έκδοσης του
εντύπου αίτησης ορίζεται στο παράρτημα I.
▼B
2.
Τα προξενεία διαθέτουν δωρεάν στους αιτούντες το έντυπο αίτη
σης, το οποίο είναι ευρέως διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο.
▼M5
3.

Το έντυπο διατίθεται τουλάχιστον στις ακόλουθες γλώσσες:

α) στην επίσημη (-ες) γλώσσα (-ες) του κράτους μέλους για το οποίο
απαιτείται θεώρηση ή του εκπροσωπούντος κράτους μέλους· και
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β) στην επίσημη (-ες) γλώσσα (-ες) της χώρας υποδοχής.
Εκτός από τη γλώσσα ή τις γλώσσες που αναφέρονται στο στοιχείο α),
το έντυπο μπορεί να διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα ή
γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.
4.
Εάν η επίσημη (-ες) γλώσσα (-ες) της χώρας υποδοχής είναι/δεν
είναι ενσωματωμένη(-ες) στο έντυπο, η μετάφραση στην ή στις εν λόγω
γλώσσες διατίθε(ν)ται χωριστά στους αιτούντες.
▼B
5.
Η μετάφραση του εντύπου αίτησης στην επίσημη γλώσσα ή γλώσ
σες της χώρας υποδοχής διενεργείται στο πλαίσιο της επιτόπιας συνερ
γασίας Σένγκεν κατά το άρθρο 48.
6.
Το προξενείο ενημερώνει τους αιτούντες για τη γλώσσα ή τις
γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιούν για τη συμπλήρωση του εντύ
που αίτησης.
Άρθρο 12
Ταξιδιωτικό έγγραφο
Ο αιτών υποβάλλει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο που πληροί τα ακό
λουθα κριτήρια:
α) η ισχύς του εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την προβλεπό
μενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών
μελών ή, σε περίπτωση περισσότερων επισκέψεων, μετά την τελευ
ταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια
των κρατών μελών· ωστόσο, σε αιτιολογημένη επείγουσα περίστα
ση, η υποχρέωση αυτή δύναται να αίρεται·
β) περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες·
γ) εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.
Άρθρο 13
Βιομετρικά στοιχεία
1.
Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα βιομετρικά στοιχεία του αιτούντος,
στα οποία περιλαμβάνονται κατά πρόσωπο φωτογραφία του και δέκα
δακτυλικά αποτυπώματά του, τηρουμένων των διασφαλίσεων που προ
βλέπονται στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστα
σία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον
χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
στη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού του ΟΗΕ.
2.
Κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης, ο αιτών υποχρεούται να
παρίσταται αυτοπροσώπως. Τότε συλλέγονται τα ακόλουθα βιομετρικά
στοιχεία του αιτούντος:
— φωτογραφία, με ηλεκτρονική σάρωση ή λήψη κατά την υποβολή
της αίτησης, και
— τα δέκα δακτυλικά του αποτυπώματα, με επίπεδη και ψηφιακή
λήψη.
3.
Οσάκις δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος ληφθέντα από
προηγούμενη αίτηση έχουν εισαχθεί για πρώτη φορά στο VIS εντός
διαστήματος μικρότερου των 59 μηνών πριν από τη νέα αίτηση, αυτά
αντιγράφονται στην επόμενη αίτηση.
Ωστόσο, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών ως προς την ταυτότητα
του αιτούντος, το προξενείο οφείλει να συλλέξει δακτυλικά αποτυπώ
ματα εντός της περιόδου που καθορίζεται ανωτέρω στο πρώτο εδάφιο.
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Επιπλέον, εάν κατά την υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να επιβεβαι
ωθεί άμεσα ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα είχαν ληφθεί εντός της
καθοριζόμενης στο πρώτο εδάφιο περιόδου, ο αιτών δύναται να ζητήσει
τη λήψη τους.
4.
►C1 Σύμφωνα με το άρθρο 9 σημείο 5 του κανονισμού VIS, η
φωτογραφία που επισυνάπτεται σε κάθε αίτηση καταχωρίζεται στο
VIS. ◄ Ο αιτών δεν οφείλει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως για τον
σκοπό αυτό.
Οι τεχνικές απαιτήσεις για τη φωτογραφία πρέπει να είναι σύμφωνες με
τα διεθνή πρότυπα που ορίζονται στο έγγραφο του Διεθνούς Οργανι
σμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) αριθ. 9303, μέρος 1ο, 6η έκδοση.
5.
Τα δακτυλικά αποτυπώματα λαμβάνονται σύμφωνα με τα πρότυπα
του ICAO και την απόφαση 2006/648/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά
με τα πρότυπα των βιομετρικών στοιχείων που συνδέονται με την ανά
πτυξη του VIS (1).
6.
Τα βιομετρικά στοιχεία συλλέγονται από εκπαιδευμένο και δεό
ντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρχών που είναι αρμόδιες σύμ
φωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3. Υπό την εποπτεία των
προξενείων, τα βιομετρικά στοιχεία μπορούν επίσης να συλλέγονται
από εκπαιδευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό επίτιμου
προξένου που αναφέρεται στο άρθρο 42 ή εξωτερικού πάροχου υπηρε
σιών που αναφέρεται στο άρθρο 43. Τα οικεία κράτη μέλη, σε περί
πτωση αμφιβολιών, προβλέπουν τη δυνατότητα επαλήθευσης στο προ
ξενείο δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν ληφθεί από τον εξωτερικό
πάροχο υπηρεσιών.
7.
Οι ακόλουθοι αιτούντες απαλλάσσονται από την υποχρέωση
λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων:
α) τα παιδιά κάτω των 12 ετών·
β) τα πρόσωπα για τα οποία η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι
αδύνατη για σωματικούς λόγους. Εάν είναι δυνατή η λήψη αποτυ
πωμάτων λιγότερων των δέκα δακτύλων, λαμβάνονται αποτυπώματα
του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δακτύλων. Ωστόσο, εάν αυτή η
αδυναμία είναι προσωρινή, ζητείται από τον αιτούντα η λήψη δακτυ
λικών αποτυπωμάτων κατά την επόμενη αίτηση. Οι αρχές που είναι
αρμόδιες σύμφωνα με τα άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3 εξουσιο
δοτούνται να ζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις για τους λόγους της
προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα κράτη
μέλη εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση αδυναμιών καταχώρισης εφαρ
μόζονται κατάλληλες διαδικασίες που εγγυώνται τον σεβασμό της
αξιοπρέπειας του ατόμου·
γ) οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων και τα μέλη της εθνικής κυβέρ
νησης 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·
δ) οι μονάρχες και άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όταν
προσκαλούνται επισήμως από κυβερνήσεις των κρατών μελών ή από
διεθνείς οργανισμούς.
8.
Στις περιπτώσεις της παραγράφου 7, καταχωρίζεται στο VIS η
ένδειξη «δεν ισχύει», σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του
κανονισμού VIS.
(1) ΕΕ L 267 της 27.9.2006, σ. 41.
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Άρθρο 14
Δικαιολογητικά έγγραφα
1.
Κατά την υποβολή αίτησης για ομοιόμορφη θεώρηση ο αιτών
προσκομίζει:
α) έγγραφα που δείχνουν το σκοπό του ταξιδιού·
β) έγγραφα σχετικά με το κατάλυμα ή αποδείξεις ότι διαθέτει επαρκή
μέσα για να καλύψει τα έξοδα καταλύματος·
γ) έγγραφα που δείχνουν ότι ο αιτών 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 εξασφαλι
σμένη, ή ότι μπορεί να εξασφαλίσει νομίμως τα μέσα αυτά, σύμ
φωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφος 3
του κώδικα συνόρων Σένγκεν·
δ) πληροφορίες που επιτρέπουν να αξιολογηθεί η πρόθεση του αιτού
ντος να εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών πριν λήξει η
ισχύς της ζητούμενης θεώρησης.
2.
Κατά την υποβολή αίτησης θεώρησης για διέλευση από αερολι
μένα ο αιτών προσκομίζει:
α) έγγραφα που σχετίζονται με τη συνέχεια του ταξιδιού προς τον
τελικό προορισμό μετά τη σκοπούμενη διέλευση από τον αερολιμέ
να·
β) πληροφορίες που επιτρέπουν να αξιολογηθεί η πρόθεση του αιτού
ντος να μην εισέλθει στην επικράτεια των κρατών μελών.
▼M5
3.
Στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται μη εξαντλητικός κατάλογος των
δικαιολογητικών εγγράφων τα οποία μπορεί να ζητηθούν από τον
αιτούντα προκειμένου να επαληθευτεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
των παραγράφων 1 και 2.
4.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από τους αιτούντες να αποδει
κνύουν ότι κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτούς ή ότι διαθέτουν
ιδιωτικό κατάλυμα ή ότι ισχύουν αμφότερα, συμπληρώνοντας έντυπο
που καταρτίζει κάθε κράτος μέλος. Το έντυπο αναφέρει ιδίως:
α) κατά πόσον ο σκοπός του είναι να αποδειχθεί η ανάληψη ευθύνης
για τους αιτούντες ή η παροχή ιδιωτικού καταλύματος σε αυτούς, ή
ότι ισχύουν αμφότερα·
β) κατά πόσον ο αναλαμβάνων την ευθύνη ή ο προσκαλών είναι
ιδιώτης, εταιρεία ή οργανισμός·
γ) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναλαμβά
νοντος την ευθύνη ή του προσκαλούντος·
δ) τα στοιχεία ταυτότητας του (των) αιτούντος (-ων) (ονοματεπώνυμο,
ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης και ιθαγένεια)·
ε)

τη διεύθυνση του καταλύματος·

στ) τη διάρκεια και τον σκοπό της διαμονής·
ζ)

τους ενδεχόμενους οικογενειακούς δεσμούς με τον αναλαμβάνοντα
την ευθύνη/προσκαλούντα·

η) τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 37 παρά
γραφος 1 του κανονισμού VIS.

02009R0810 — EL — 02.02.2020 — 005.003 — 13
▼M5
Πέραν της επίσημης γλώσσας ή γλωσσών του κράτους μέλους, το
έντυπο συμπληρώνεται σε μία τουλάχιστον άλλη επίσημη γλώσσα
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Υπόδειγμα του εντύπου αποστέλ
λεται στην Επιτροπή.
5.
Τα προξενεία αξιολογούν, στο πλαίσιο της τοπικής συνεργασίας
Σένγκεν, την τήρηση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρά
γραφο 1, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες, καθώς
και οι κίνδυνοι μετανάστευσης και ασφάλειας.
5α.
Εφόσον είναι αναγκαίο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τοπι
κές συνθήκες που αναφέρονται στο άρθρο 48, η Επιτροπή θεσπίζει,
μέσω εκτελεστικών πράξεων, εναρμονισμένο κατάλογο των δικαιολο
γητικών εγγράφων που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός κάθε
δικαιοδοσίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2.
6.
Δύνανται να αρθούν μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στην περίπτωση αιτούντων των
οποίων η ακεραιότητα και η αξιοπιστία είναι γνωστές στο προξενείο ή
στις κεντρικές αρχές, ιδίως όσον αφορά τη νόμιμη χρήση των προηγού
μενων θεωρήσεων, εφόσον δεν υφίσταται αμφιβολία ότι θα συμμορφω
θούν προς τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)
κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών.
▼B
Άρθρο 15
Ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση
1.
Οι αιτούντες ομοιόμορφη θεώρηση μίας ή δύο εισόδων αποδει
κνύουν ότι διαθέτουν επαρκή και ισχύουσα ταξιδιωτική ιατρική ασφά
λιση για την κάλυψη των εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν σε
σχέση με επαναπατρισμό για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατρική φρο
ντίδα ή/και επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη ή θάνατο κατά την
παραμονή τους στην επικράτεια των κρατών μελών.
▼M5
2.
Οι αιτούντες θεώρηση πολλαπλών εισόδων αποδεικνύουν ότι δια
θέτουν επαρκή και ισχύουσα ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση που καλύ
πτει την περίοδο της πρώτης σκοπούμενης επίσκεψής τους.
▼B
Επιπλέον, οι εν λόγω αιτούντες υπογράφουν τη δήλωση που θεσπίζεται
στο έντυπο αίτησης, με την οποία δηλώνουν ότι είναι ενήμεροι για την
ανάγκη να διαθέτουν ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση για τις επόμενες
παραμονές.
3.
Η ασφάλιση ισχύει για όλο το έδαφος των κρατών μελών και
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.
4.
Οι αιτούντες ασφαλίζονται καταρχήν στη χώρα κατοικίας τους.
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιδιώκουν να ασφαλισθούν σε οποι
αδήποτε άλλη χώρα.
Όταν άλλο πρόσωπο συνάπτει ασφάλιση στο όνομα του αιτούντος,
ισχύουν οι όροι της παραγράφου 3.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθε
στώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)
(ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1).
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5.
Όταν αξιολογείται εάν είναι επαρκής η ασφαλιστική κάλυψη, τα
προξενεία διαπιστώνουν εάν οι αξιώσεις κατά της ασφαλιστικής εται
ρείας μπορούν να εισπραχθούν σε κράτος μέλος.
6.
Η απαίτηση ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί πληρωθείσα όταν
αποδεικνύεται ότι λόγω της επαγγελματικής καταστάσεως του αιτού
ντος μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η ύπαρξη επαρκούς επιπέδου ασφά
λισης. Η απαλλαγή από την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων ταξιδιω
τικής ιατρικής ασφάλισης μπορεί να αφορά ειδικές επαγγελματικές ομά
δες, όπως τους ναυτικούς, που ήδη καλύπτονται από ταξιδιωτική
ιατρική ασφάλιση ως αποτέλεσμα των επαγγελματικών τους δραστηριο
τήτων.
7.
Οι κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων απαλλάσσονται από την
απαίτηση να διαθέτουν ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση.
Άρθρο 16
Τέλος θεώρησης
▼M5
1.

Ο αιτών καταβάλλει τέλος θεώρησης ύψους 80 EUR.

2.
Τα παιδιά άνω των έξι και κάτω των δώδεκα ετών καταβάλλουν
τέλος θεώρησης ύψους 40 EUR.
2α.
Επιβάλλεται τέλος θεώρησης 120 EUR ή 160 EUR εάν το Συμ
βούλιο εκδώσει εκτελεστική απόφαση βάσει του άρθρου 25α παράγρα
φος 5 στοιχείο β). Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε παιδιά
ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών.
__________
▼B
4.
Απαλλάσσονται από το εν λόγω τέλος οι αιτούντες θεώρηση που
ανήκουν σε μία από τις επόμενες κατηγορίες:
α) παιδιά κάτω των έξι ετών·
β) μαθητές, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και συνοδεύοντες καθη
γητές οι οποίοι παραμένουν στη χώρα για σκοπούς μελέτης ή εκπαί
δευσης·
▼M5
γ) ερευνητές, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 2 της οδηγίας
(ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (1), οι οποίοι ταξιδεύουν με σκοπό τη διενέργεια επιστημονικής
έρευνας ή συμμετέχουν σε επιστημονικό σεμινάριο ή διάσκεψη·
▼B
δ) εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανισμών έως είκοσι πέντε ετών
οι οποίοι συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτι
στικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκο
πικοί οργανισμοί.
▼M5
5.

Είναι δυνατό να απαλλάσσονται από το τέλος θεώρησης:

α) τα παιδιά άνω των έξι και κάτω των δεκαοκτώ ετών·
β) οι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων·
γ) οι συμμετέχοντες σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές
ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί
οργανισμοί, ηλικίας έως είκοσι πέντε ετών.
(1) Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική
άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευ
τικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών
(au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).
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6.
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,
συμφερόντων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της αναπτυξιακής
πολιτικής και σε άλλους τομείς ζωτικού δημόσιου συμφέροντος ή για
ανθρωπιστικούς λόγους, ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων.
▼B
7.
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 δεν επιστρέφεται, εκτός
των περιπτώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 18 παράγραφος 2 και 19
παράγραφος 3.
▼M5
Όταν η χρέωση γίνεται σε άλλο νόμισμα πλην του ευρώ, το ποσό του
τέλους θεώρησης που χρεώνεται στο νόμισμα αυτό καθορίζεται και
επανεξετάζεται τακτικά κατ' εφαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών
αναφοράς που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το
ποσό που χρεώνεται μπορεί να στρογγυλοποιείται και τα προξενεία
διασφαλίζουν μέσω της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν τη χρέωση
παρόμοιων τελών.
▼B
8.
Στον αιτούντα χορηγείται απόδειξη για το καταβληθέν τέλος θεώ
ρησης.
▼M5
9.
Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη αναθεώρησης του ποσού των
τελών θεώρησης που ορίζεται στο παρόν άρθρο παράγραφοι 1, 2 και 2α
ανά τριετία, λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, όπως τον
γενικό δείκτη πληθωρισμού σε επίπεδο Ένωσης που δημοσιεύεται από
τη Eurostat, καθώς και τον σταθμισμένο μέσο όρο των μισθών των
δημόσιων υπαλλήλων των κρατών μελών. Βάσει των εν λόγω αξιολο
γήσεων, η Επιτροπή εκδίδει, όπου κρίνεται σκόπιμο, κατ' εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 51α σχετικά με την τροποποίηση του
παρόντος κανονισμού σε ό, τι αφορά το ποσό των τελών θεώρησης.
▼B
Άρθρο 17
Τέλος εξυπηρέτησης
►M5 1.
Τέλος εξυπηρέτησης μπορεί να χρεώνεται από εξωτερικό
πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 43. ◄ Το τέλος εξυπηρέτη
σης πρέπει να είναι ανάλογο προς τα έξοδα που βαρύνουν τον εξωτε
ρικό πάροχο υπηρεσιών κατά την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων από
τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 6.
2.
Το τέλος εξυπηρέτησης καθορίζεται στη νομική πράξη που ανα
φέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2.
▼M5

__________

▼B
4.
Το τέλος εξυπηρέτησης δεν υπερβαίνει το ήμισυ του τέλους θεώ
ρησης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, ανεξαρτήτως των
πιθανών μειώσεων ή απαλλαγών από το τέλος θεώρησης που προβλέ
πονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6.
▼M5
4α.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, το τέλος εξυπηρέτησης
δεν υπερβαίνει, κατ' αρχήν, τα 80 EUR σε τρίτες χώρες στην περίπτωση
που το αρμόδιο κράτος μέλος δεν έχει προξενείο για την παραλαβή των
αιτήσεων και δεν εκπροσωπείται από άλλο κράτος μέλος.
4β.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το ποσό που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 4α δεν επαρκεί για την παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών, μπορεί να χρεωθεί υψηλότερο τέλος παροχής υπηρεσιών
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έως 120 EUR κατ' ανώτατο όριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ενδια
φερόμενο κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή του
να επιτρέψει τη χρέωση υψηλότερου τέλους εξυπηρέτησης, το αργότερο
τρεις μήνες πριν από την έναρξη της εφαρμογής του. Στη γνωστοποίηση
διευκρινίζονται οι λόγοι για τον προσδιορισμό του ποσού του τέλους,
και ειδικότερα οι λεπτομερείς δαπάνες που οδηγούν στον καθορισμό
υψηλότερου ποσού.
5.
Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μεριμνά ώστε όλοι οι αιτούντες
να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών
τους απευθείας στα προξενεία του ή σε προξενείο κράτους μέλους με το
οποίο έχει συμφωνία εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 8.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Εξέταση της αίτησης και λήψη της σχετικής απόφασης
Άρθρο 18
Έλεγχος της αρμοδιότητας του προξενείου
1.
Όταν κατατίθεται αίτηση, το προξενείο ελέγχει κατά πόσον είναι
αρμόδιο για την εξέτασή της και τη λήψη σχετικής απόφασης κατά τις
διατάξεις των άρθρων 5 και 6.
2.
Εάν το προξενείο δεν είναι αρμόδιο, επιστρέφει αμελλητί το
έντυπο της αίτησης και οιαδήποτε έγγραφα τού υπέβαλε ο αιτών
καθώς και το τέλος θεώρησης και υποδεικνύει το αρμόδιο προξενείο.
Άρθρο 19
Παραδεκτό της αίτησης
▼M5
1.
Το αρμόδιο προξενείο ή οι κεντρικές αρχές του αρμόδιου κράτους
μέλους ελέγχουν κατά πόσον:
▼B
— η αίτηση υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας του άρθρου 9 παρά
γραφος 1,
— η αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 10
παράγραφος 3 στοιχεία α) έως γ),
— έχουν ληφθεί τα βιομετρικά δεδομένα του αιτούντος, και
— έχει καταβληθεί το τέλος θεώρησης.
▼M5
2.
Όταν το αρμόδιο προξενείο ή οι κεντρικές αρχές του αρμόδιου
κράτους μέλους κρίνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγρά
φου 1, η αίτηση κρίνεται παραδεκτή και το προξενείο ή οι κεντρικές
αρχές:
— ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 8 του
κανονισμού VIS, και
— εξετάζουν περαιτέρω την αίτηση.
▼C1
Καταχωρίζονται δεδομένα στο VIS μόνο από δεόντως εξουσιοδοτημένο
προξενικό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, το άρθρο
7 και το άρθρο 9 σημεία 5 και 6 του κανονισμού VIS.
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▼M5
3.
Όταν το αρμόδιο προξενείο ή οι κεντρικές αρχές του αρμόδιου
κράτους μέλους κρίνουν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρα
γράφου 1, η αίτηση κρίνεται μη παραδεκτή και το προξενείο ή οι
κεντρικές αρχές αμελλητί:
— επιστρέφουν το έντυπο της αίτησης και τυχόν άλλα έγγραφα που
υπέβαλε ο αιτών,
— καταστρέφουν τα ληφθέντα βιομετρικά δεδομένα,
— επιστρέφουν το τέλος θεώρησης και
— δεν εξετάζουν την αίτηση.
4.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, αίτηση η οποία δεν
πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 δύναται να θεωρηθεί παρα
δεκτή για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή
λόγω διεθνών υποχρεώσεων.
▼B
Άρθρο 20
Σφραγίδα που υποδεικνύει ότι η αίτηση είναι παραδεκτή
1.
Όταν μια αίτηση είναι παραδεκτή, το αρμόδιο προξενείο σφραγίζει
το ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτούντος. Η σφραγίδα ακολουθεί το υπό
δειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ και τοποθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του εν λόγω παραρτήματος.
2.
Τα διπλωματικά, τα υπηρεσιακά/επίσημα και τα ειδικά διαβατήρια
δεν σφραγίζονται.
3.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα προξενεία
των κρατών μελών έως την ημερομηνία της πλήρους λειτουργίας του
VIS σε όλες τις περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού
VIS.

Άρθρο 21
Επαλήθευση των όρων εισόδου και αξιολόγηση του κινδύνου
1.
Κατά την εξέταση αίτησης ενιαίας θεώρησης διαπιστώνεται εάν ο
αιτών πληροί τους όρους εισόδου του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία
α), γ), δ) και ε) του κώδικα συνόρων Σένγκεν και δίδεται ιδιαίτερη
προσοχή στην εκτίμηση του κατά πόσον ο αιτών παρουσιάζει κίνδυνο
παράνομης μετανάστευσης ή κίνδυνο για την ασφάλεια των κρατών
μελών και κατά πόσον ο αιτών προτίθεται να εγκαταλείψει το έδαφος
των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της ζητούμενης θεώρησης.
2.
Για κάθε αίτηση διενεργείται έρευνα στο VIS σύμφωνα με τα
άρθρα 8 παράγραφος 2 και 15 του κανονισμού VIS. Τα κράτη μέλη
εξασφαλίζουν ότι γίνεται πλήρης χρήση όλων των κριτηρίων έρευνας
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού VIS προκειμένου να απο
φευχθούν εσφαλμένες απορρίψεις και εξακριβώσεις ταυτότητας.
▼M5
3.
Το προξενείο ή οι κεντρικές αρχές, όταν εξετάζουν εάν ο αιτών
πληροί τους όρους εισόδου, επαληθεύουν:
▼B
α) ότι το υποβληθέν ταξιδιωτικό έγγραφο δεν είναι πλαστό, παραποι
ημένο ή προϊόν απομίμησης·
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▼B
β) την αιτιολόγηση του σκοπού και των όρων της προβλεπόμενης
παραμονής από τον αιτούντα και 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 εξα
σφαλισμένη ή ότι μπορεί να εξασφαλίσει νομίμως τα μέσα αυτά·
γ) εάν ο αιτών είναι καταχωρισμένος στο σύστημα πληροφοριών Σένγ
κεν (SIS) με σκοπό την απαγόρευση εισόδου·
δ) ότι ο αιτών δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτε
ρική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία όπως ορίζεται στο σημείο 19 του
άρθρου 2 του κώδικα συνόρων Σένγκεν ή τις διεθνείς σχέσεις οιου
δήποτε εκ των κρατών μελών, ιδίως δε ότι δεν είναι καταχωρισμένος
στις εθνικές βάσεις δεδομένων των κρατών μελών με σκοπό την
απαγόρευση εισόδου για τους ίδιους λόγους·
▼M5
ε) ότι, εφόσον απαιτείται, ο αιτών διαθέτει επαρκή και ισχύουσα ταξι
διωτική ιατρική ασφάλιση, που καλύπτει την περίοδο της προβλε
πόμενης διαμονής ή, εάν υποβληθεί αίτηση για θεώρηση πολλαπλών
εισόδων, την περίοδο της πρώτης σκοπούμενης επίσκεψής τους.
4.
Το προξενείο ή οι κεντρικές αρχές επαληθεύουν, κατά περίπτωση,
τη διάρκεια κάθε προηγούμενης και σκοπούμενης διαμονής προκειμέ
νου να εξακριβώσουν ότι ο αιτών δεν έχει υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια
εγκεκριμένης διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών, ανεξαρτήτως
οποιασδήποτε ενδεχόμενης διαμονής η οποία έχει επιτραπεί με εθνική
θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής.
▼B
5.
Τα μέσα διαβίωσης για την προβλεπόμενη διαμονή αξιολογούνται
σύμφωνα με τη διάρκεια και τον σκοπό της παραμονής και σε σχέση με
τις μέσες τιμές στέγασης και διατροφής στο ή στα οικεία κράτη μέλη,
οι οποίες υπολογίζονται με βάση τιμές οικονομικών ξενοδοχείων πολ
λαπλασιαζόμενες επί τον αριθμό των ημερών παραμονής βάσει ποσών
αναφοράς που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 34 παρά
γραφος 1 στοιχείο γ) του κώδικα συνόρων Σένγκεν. Η απόδειξη ότι
κάποιος έχει αναλάβει ευθύνη για τον αιτούντα ή/και ότι διαθέτει ιδιω
τικό κατάλυμα μπορεί επίσης να αποτελέσει απόδειξη επαρκών μέσων
διαβίωσης.
▼M5
6.
Κατά την εξέταση αίτησης για θεώρηση διέλευσης από αερολιμέ
να, το προξενείο ή οι κεντρικές αρχές επαληθεύουν ειδικότερα:
▼B
α) ότι το υποβληθέν ταξιδιωτικό έγγραφο δεν είναι πλαστό, παραποι
ημένο ή προϊόν απομίμησης·
β) τα σημεία αναχώρησης και προορισμού του εν λόγω υπηκόου τρίτης
χώρας και τη συνοχή του προβλεπόμενου δρομολογίου με τη διέ
λευση από τον αερολιμένα·
γ) την απόδειξη της συνέχειας του ταξιδιού προς τον τελικό προορισμό.
7.
Η εξέταση αίτησης βασίζεται ιδίως στην εγκυρότητα και αξιοπι
στία των υποβληθέντων εγγράφων και στην αλήθεια και αξιοπιστία των
δηλώσεων του αιτούντος.
▼M5
8.
Κατά την εξέταση αίτησης θεώρησης, τα προξενεία ή οι κεντρικές
αρχές δύνανται σε αιτιολογημένες περιπτώσεις να διενεργούν συνέν
τευξη με τον αιτούντα και να ζητούν πρόσθετα έγγραφα.
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▼B
9.
Προηγούμενη άρνηση χορήγησης θεώρησης δεν οδηγεί αυτομά
τως στην απόρριψη νέας αίτησης. Η νέα αίτηση αξιολογείται βάσει
όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.

Άρθρο 22
Προηγούμενη διαβούλευση με τις κεντρικές αρχές άλλων κρατών
μελών
▼M5
1.
Για λόγους απειλής για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφά
λεια, τις διεθνείς σχέσεις ή τη δημόσια υγεία, ένα κράτος μέλος μπορεί
να ζητήσει από τις κεντρικές αρχές άλλων κρατών μελών να διαβου
λευθούν με τις κεντρικές του αρχές κατά την εξέταση αιτήσεων που
έχουν υποβάλει υπήκοοι συγκεκριμένων τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες
κατηγορίες των εν λόγω υπηκόων. Δεν διενεργούνται διαβουλεύσεις
στην περίπτωση αιτήσεων για θεωρήσεις διέλευσης από αερολιμένα.
2.
Οι κεντρικές αρχές από τις οποίες ζητείται διαβούλευση απαντούν
το συντομότερο δυνατό, ωστόσο το αργότερο εντός επτά ημερολογια
κών 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.
3.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την εισαγωγή ή την
κατάργηση της απαίτησης για προηγούμενη διαβούλευση, κατά κανό
να, τουλάχιστον είκοσι πέντε ημερολογιακές ημέρες προτού τη θέσουν
σε ισχύ. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται επίσης στο πλαίσιο της
επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν εντός της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας.
▼B
4.
Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις προαναφερθείσες
γνωστοποιήσεις.
▼M5

__________

▼B
Άρθρο 23
Απόφαση επί της αίτησης
1.
Λαμβάνονται αποφάσεις επί των αιτήσεων εντός δεκαπέντε ημε
ρολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης που είναι
παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 19.
▼M5
2.
Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ανώτατο όριο σε
σαράντα πέντε ημερολογιακές ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις,
ιδίως όταν απαιτείται περαιτέρω ενδελεχής εξέταση της αίτησης.
2α.
Επί των αιτήσεων λαμβάνονται αποφάσεις αμελλητί σε αιτιολο
γημένες μεμονωμένες περιπτώσεις κατεπείγοντος.
__________
▼B
4.

Εάν δεν έχει αποσυρθεί η αίτηση, το προξενείο αποφασίζει:

α) να χορηγήσει ομοιόμορφη θεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 24·
β)

να χορηγήσει θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος σύμφωνα
με το άρθρο 25·
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▼M5
βα) να χορηγήσει θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα σύμφωνα με το
άρθρο 26· ή
γ)

να αρνηθεί τη χορήγηση θεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 32.

__________
▼B
Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων
κατ’ άρθρο 13 παράγραφος 7 στοιχείο β) δεν επηρεάζει τη χορήγηση ή
την άρνηση χορήγησης θεώρησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Χορήγηση της θεώρησης
Άρθρο 24
Χορήγηση ομοιόμορφης θεώρησης
1.
Η περίοδος ισχύος μιας θεώρησης και η διάρκεια της επιτρεπόμε
νης παραμονής βασίζονται στην εξέταση που διενεργείται σύμφωνα με
το άρθρο 21.
Μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση για μία, δύο ή πολλαπλές εισόδους. Η
περίοδος ισχύος δεν υπερβαίνει την πενταετία.
▼M5

__________
Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 στοιχείο α), η περίοδος ισχύος της
θεώρησης μίας εισόδου περιλαμβάνει «περίοδο χάριτος» δεκαπέντε
ημερολογιακών ημερών.

▼B
Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να χορηγήσουν αυτή την περίοδο
χάριτος για λόγους δημόσιας τάξης ή λόγω των διεθνών σχέσεων οποι
ουδήποτε από τα κράτη μέλη.
▼M5
2.
Εφόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις εισόδου που ορίζονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στοιχεία γ) έως ε) του
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, χορηγούνται θεωρήσεις πολλαπλών εισό
δων μακράς διάρκειας για τις ακόλουθες περιόδους ισχύος, εκτός εάν η
ισχύς της θεώρησης υπερβαίνει εκείνη του ταξιδιωτικού εγγράφου:
α) για περίοδο ισχύος ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει
λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα τρεις θεωρήσεις εντός των δύο
προηγούμενων ετών·
β) για περίοδο ισχύος δύο ετών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει
λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα προηγούμενη θεώρηση πολλαπλών
εισόδων με διάρκεια ισχύος ενός έτους εντός των προηγούμενων
δύο ετών·
γ) για περίοδο ισχύος πέντε ετών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει
λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα προηγούμενη θεώρηση πολλαπλών
εισόδων με διάρκεια ισχύος δύο ετών εντός των προηγούμενων
τριών ετών.
Οι θεωρήσεις διέλευσης από αερολιμένα και οι θεωρήσεις περιορισμέ
νης εδαφικής ισχύος που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 25 παρά
γραφος 1, δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση θεωρήσεων πολλα
πλών εισόδων.
2α.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η διάρκεια ισχύος της
χορηγούμενης θεώρησης δύναται να μειωθεί σε μεμονωμένες περιπτώ
σεις όταν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων εισόδου για ολόκληρη την περίοδο.
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▼M5
2β.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα προξενεία αξιολο
γούν, στο πλαίσιο της τοπικής συνεργασίας Σένγκεν, κατά πόσον οι
κανόνες για τη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων που ορίζο
νται στην παράγραφο 2 θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να ληφθούν
υπόψη οι τοπικές περιστάσεις και οι κίνδυνοι μετανάστευσης και ασφά
λειας, ενόψει της υιοθέτησης πιο ευνοϊκών ή πιο περιοριστικών κανό
νων σύμφωνα με την παράγραφο 2δ.
2γ.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, μπορεί να χορηγηθεί θεώ
ρηση πολλαπλών εισόδων ισχύος έως και πέντε ετών στους αιτούντες
που αποδεικνύουν την ανάγκη ή αιτιολογούν την πρόθεσή τους για
συχνά ή τακτικά ταξίδια, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν την
ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους, ιδίως όσον αφορά τη νόμιμη
χρήση των προηγούμενων θεωρήσεων, την οικονομική τους κατάσταση
στη χώρα καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή τους να εγκαταλεί
ψουν το έδαφος των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της
αιτούμενης από αυτούς θεώρησης.
2δ.
Εφόσον κριθεί αναγκαίο και με βάση την αξιολόγηση που ανα
φέρεται στην παράγραφο 2β του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπί
ζει, με εκτελεστικές πράξεις, τους κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις
για τη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων που προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι εφαρμόζονται σε κάθε
δικαιοδοσία προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες, οι
κίνδυνοι μετανάστευσης και ασφάλειας, και οι συνολικές σχέσεις της
Ένωσης με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται
στο άρθρο 52 παράγραφος 2.
▼B
3.
Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του
κανονισμού VIS καταχωρίζονται στο VIS όταν λαμβάνεται απόφαση
χορήγησης σχετικής θεώρησης.
Άρθρο 25
Χορήγηση θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος
1.
Θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος χορηγείται κατ’ εξαί
ρεση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν το κράτος μέλος θεωρεί ότι επιβάλλεται για ανθρωπιστικούς
λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή για λόγους διεθνών υπο
χρεώσεων,
i) 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·
ii) να χορηγήσει θεώρηση παρά την αντίρρηση του κράτους μέλους
με το οποίο διενεργήθηκε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο
22 για τη χορήγηση ενιαίας θεώρησης· ή
iii) να χορηγήσει θεώρηση για λόγους επείγουσας ανάγκης, μολο
νότι δεν διενεργήθηκε προηγούμενη διαβούλευση σύμφωνα με
το άρθρο 22,
ή
▼M3
β) όταν για λόγους οι οποίοι θεωρούνται αιτιολογημένοι από το προ
ξενείο χορηγείται νέα θεώρηση για παραμονή κατά τη διάρκεια της
ίδιας περιόδου 180 ημερών σε αιτούντα ο οποίος, διαρκούσης της
περιόδου των 180 ημερών, χρησιμοποίησε ήδη ομοιόμορφη θεώ
ρηση ή θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος που επιτρέπει
παραμονή 90 ημερών·
▼B
2.
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 συναι
νέσει καθένα από αυτά τα κράτη μέλη.
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▼B
3.
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.
4.
Όταν έχει χορηγηθεί θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος στις
περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), οι
κεντρικές αρχές του κράτους μέλους που χορήγησε τη θεώρηση διαβι
βάζουν το συντομότερο δυνατόν τις σχετικές πληροφορίες στις κεντρι
κές αρχές των άλλων κρατών μελών, με τη διαδικασία του άρθρου 16
παράγραφος 3 του κανονισμού VIS.
5.
Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του
κανονισμού VIS καταχωρίζονται στο σύστημα VIS όταν λαμβάνεται
απόφαση χορήγησης σχετικής θεώρησης.
▼M5
Άρθρο 25α
Συνεργασία για την επανεισδοχή
1.
Ανάλογα με το επίπεδο της συνεργασίας των τρίτων χωρών με τα
κράτη μέλη για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών, η οποία αξιο
λογείται βάσει συναφών και αντικειμενικών δεδομένων, το άρθρο 14
παράγραφος 6, το άρθρο 16 παράγραφος 1, το άρθρο 16 παράγραφος 5
στοιχείο β), το άρθρο 23 παράγραφος 1 και το άρθρο 24 παράγραφοι 2
και 2γ δεν εφαρμόζονται στους αιτούντες ή στις κατηγορίες αιτούντων
που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας η οποία θεωρείται ότι δεν συνεργάζεται
επαρκώς σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2.
Η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το έτος, τη
συνεργασία των τρίτων χωρών για την επανεισδοχή, λαμβάνοντας ιδίως
υπόψη τους ακόλουθους δείκτες:
α) τον αριθμό των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται για άτομα
συγκεκριμένης τρίτης χώρας που διαμένουν παρανόμως στο έδαφος
των κρατών μελών·
β) τον αριθμό των πραγματικών αναγκαστικών επιστροφών των προ
σώπων για τα οποία εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής ως ποσοστό
του αριθμού των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται για τους
υπηκόους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου,
κατά περίπτωση, του αριθμού των υπηκόων τρίτων χωρών που
έχουν διέλθει από το έδαφός της συγκεκριμένης τρίτης χώρας,
βάσει ενωσιακών ή διμερών συμφωνιών επανεισδοχής·
γ) τον αριθμό των αιτημάτων επανεισδοχής ανά κράτος μέλος που έχει
αποδεχθεί η τρίτη χώρα ως ποσοστό του αριθμού των αιτημάτων
που υποβλήθηκαν σε αυτή·
δ) το επίπεδο πρακτικής συνεργασίας όσον αφορά την επιστροφή στα
διάφορα στάδια της διαδικασίας επιστροφής, όπως:
i) τη συνδρομή που παρέχεται για την ταυτοποίηση προσώπων που
διαμένουν παράνομα στο έδαφος του κράτους μέλους και για
την έγκαιρη έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων·
ii) την αποδοχή του ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου για την
επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών ή της άδειας διέλευσης (laissez-passer)·
iii) την αποδοχή της επανεισδοχής των προσώπων που πρέπει να
επιστραφούν νομίμως στη χώρα τους·
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▼M5
iv) την αποδοχή των πτήσεων και επιχειρήσεων για την επιστροφή.
Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται στη χρήση αξιόπιστων
δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη μέλη καθώς και από τα
θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης. Η
Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο τακτικά και τουλάχιστον μία
φορά το έτος έκθεση της αξιολόγησής της.
3.
Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να γνωστοποιήσει στην Επι
τροπή εάν αντιμετωπίζει ουσιαστικά και συνεχή πρακτικά προβλήματα
κατά τη συνεργασία με τρίτη χώρα για την επανεισδοχή παράτυπων
μεταναστών με βάση τους ίδιους δείκτες που παρατίθενται στην παρά
γραφο 2. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο για την εν λόγω γνωστοποίηση.
4.
Η Επιτροπή εξετάζει κάθε γνωστοποίηση που γίνεται σύμφωνα με
την παράγραφο 3 εντός προθεσμίας ενός μηνός. Η Επιτροπή ενημερώ
νει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα
της εξέτασής της.
5.
Όταν η Επιτροπή, βάσει της ανάλυσης που αναφέρεται στις παρα
γράφους 2 και 4 και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχει λάβει για
να βελτιωθεί το επίπεδο συνεργασίας με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα
στον τομέα της επανεισδοχής και οι συνολικές σχέσεις της Ένωσης με
τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα συμπεριλαμβανομένου του τομέα της
μετανάστευσης, θεωρεί ότι μια χώρα δεν συνεργάζεται επαρκώς και
ότι απαιτείται, επομένως, η λήψη μέτρων, ή όταν, εντός δώδεκα μηνών,
η απλή πλειοψηφία των κρατών μελών προβούν σε σχετική γνωστοποί
ηση στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3, τότε η Επιτροπή,
συνεχίζοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειές της να βελτιώσει τη συνερ
γασία με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, υποβάλλει πρόταση στο Συμ
βούλιο για να εκδοθεί:
α) εκτελεστική απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής ενός
ή περισσοτέρων από τα άρθρο 14 παράγραφος 6, άρθρο 16 παρά
γραφος 5 στοιχείο β), άρθρο 23 παράγραφος 1 ή άρθρο 24 παρά
γραφοι 2 και 2γ, για όλους τους υπηκόους της ενδιαφερόμενης
τρίτης χώρας ή για ορισμένες κατηγορίες αυτών·
β) όταν, κατόπιν αξιολόγησης από την Επιτροπή, τα μέτρα που εφαρ
μόστηκαν σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση που αναφέρεται
στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου θεωρούνται αναποτελε
σματικά, εκτελεστική απόφαση για τη σταδιακή εφαρμογή ενός από
τα τέλη θεώρησης που ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2α) σε
όλους τους υπηκόους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας ή σε ορισμέ
νες κατηγορίες τους.
6.
Η Επιτροπή αξιολογεί συνεχώς και υποβάλλει εκθέσεις βάσει των
δεικτών της παραγράφου 2, για το κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί
ουσιαστική και διαρκής βελτίωση στη συνεργασία με τη συγκεκριμένη
τρίτη χώρα στο πλαίσιο της επανεισδοχής παράτυπων μεταναστών, και
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συνολικές σχέσεις της Ένωσης με την εν
λόγω τρίτη χώρα, δύναται να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για την
κατάργηση ή την τροποποίηση των εκτελεστικών αποφάσεων που ανα
φέρονται στην παράγραφο 5.
7.
Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών
αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την
πρόοδο που σημειώθηκε στη συνεργασία για την επανεισδοχή με την εν
λόγω τρίτη χώρα.
8.
Όταν, βάσει της ανάλυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και
λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές σχέσεις της Ένωσης με τη συγκε
κριμένη τρίτη χώρα, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της
επανεισδοχής, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη τρίτη χώρα
συνεργάζεται επαρκώς, δύναται να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο
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για την έκδοση εκτελεστικής απόφασης σχετικά με αιτούντες ή κατη
γορίες αιτούντων που είναι υπήκοοι της συγκεκριμένης τρίτης χώρας
και οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση στο έδαφος της εν λόγω
τρίτης χώρας, προβλέποντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
α) μείωση του τέλους θεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παρά
γραφος 1 σε 60 EUR·
β) μείωση του χρόνου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 σε δέκα ημέρες·
γ) αύξηση της περιόδου ισχύος των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2.
Η εν λόγω εκτελεστική απόφαση εφαρμόζεται για μέγιστο χρονικό
διάστημα ενός έτους. Δύναται να ανανεωθεί.
▼B
Άρθρο 26
Χορήγηση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα
1.
Η θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα ισχύει για τη διέλευση από
τις διεθνείς ζώνες διέλευσης των αερολιμένων που ευρίσκονται στο
έδαφος κρατών μελών.
2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 στοιχείο α), η περίοδος ισχύος
της θεώρησης περιλαμβάνει πρόσθετη «περίοδο χάριτος» 15 ημερών.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να χορηγήσουν αυτή την περίοδο
χάριτος για λόγους δημόσιας τάξης ή λόγω των διεθνών σχέσεων οιου
δήποτε από τα κράτη μέλη.
3.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 στοιχείο α), η περίοδος ισχύος
των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων για διέλευση από αερολιμένα δεν
υπερβαίνει το εξάμηνο.
4.
Η λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων πολλα
πλών εισόδων για τη διέλευση από αερολιμένα πρέπει να βασίζεται
ιδίως στα ακόλουθα κριτήρια:
α) την ανάγκη του αιτούντος να ταξιδεύει συχνά ή/και τακτικά· και
β) την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του αιτούντος, ιδίως όσον
αφορά τη νόμιμη χρήση προηγούμενων ομοιόμορφων θεωρήσεων
ή θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος ή θεωρήσεων διέλευ
σης από αερολιμένα, την οικονομική του κατάσταση στη χώρα
καταγωγής του και την πραγματική πρόθεσή του να συνεχίσει το
ταξίδι του.
5.
Εάν ο αιτών πρέπει να διαθέτει θεώρηση διέλευσης από αερολι
μένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2, η θεώρηση
διέλευσης από αερολιμένα ισχύει μόνο για τη διέλευση από τις διεθνείς
ζώνες διέλευσης των αερολιμένων που ευρίσκονται στο έδαφος του
οικείου κράτους μέλους ή κρατών μελών.
6.
Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του
κανονισμού VIS καταχωρίζονται στο σύστημα VIS όταν λαμβάνεται
απόφαση χορήγησης σχετικής θεώρησης.
Άρθρο 27
Συμπλήρωση της αυτοκόλλητης θεώρησης
▼M5
1.
Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τους κανόνες για
τη συμπλήρωση της αυτοκόλλητης θεώρησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται
στο άρθρο 52 παράγραφος 2.
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▼M5
2.
Τα κράτη μέλη δύνανται να προσθέτουν εθνικά στοιχεία στη ζώνη
«παρατηρήσεις» της αυτοκόλλητης θεώρησης. Τα εν λόγω στοιχεία δεν
επικαλύπτουν τα υποχρεωτικά στοιχεία που καθορίζονται σύμφωνα με
τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
▼B
3.
Όλα τα στοιχεία στην αυτοκόλλητη θεώρηση είναι έντυπα και η
έντυπη αυτοκόλλητη θεώρηση δεν φέρει χειρόγραφες τροποποιήσεις.
▼M5
4.
Η αυτοκόλλητη θεώρηση για θεώρηση μίας εσόδου μπορεί να
συμπληρωθεί χειρόγραφα μόνο στην περίπτωση ανωτέρας βίας τεχνικού
χαρακτήρα. Η χειρόγραφη αυτοκόλλητη θεώρηση δεν φέρει τροποποι
ήσεις.
▼B
5.
Όταν μια αυτοκόλλητη θεώρηση έχει συμπληρωθεί χειρόγραφα
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η σχετική πλη
ροφορία εγγράφεται στο VIS σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1
στοιχείο ια) του κανονισμού VIS.
Άρθρο 28
Ακύρωση συμπληρωμένης αυτοκόλλητης θεώρησης
1.
Εάν διαπιστωθεί σφάλμα σε αυτοκόλλητη θεώρηση η οποία δεν
έχει τοποθετηθεί ακόμη στο ταξιδιωτικό έγγραφο, η εν λόγω αυτοκόλ
λητη θεώρηση ακυρώνεται.
2.
Εάν διαπιστωθεί σφάλμα σε αυτοκόλλητη θεώρηση η οποία έχει
τοποθετηθεί στο ταξιδιωτικό έγγραφο, η αυτοκόλλητη θεώρηση ακυρώ
νεται με διαγραφή μέσω σταυρού με ανεξίτηλη μελάνη και τοποθετείται
νέα αυτοκόλλητη θεώρηση σε διαφορετική σελίδα.
3.
Εάν διαπιστωθεί σφάλμα μετά την καταχώριση των σχετικών
δεδομένων στο VIS σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανο
νισμού VIS, το σφάλμα διορθώνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρά
γραφος 1 του κανονισμού VIS.
Άρθρο 29
Τοποθέτηση αυτοκόλλητης θεώρησης
▼M5
1.

Η αυτοκόλλητη θεώρηση τοποθετείται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

1α.
Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τους λεπτομερείς
κανόνες για την τοποθέτηση της αυτοκόλλητης θεώρησης. Οι εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης
που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2.
▼B
2.
Όταν το κράτος μέλος που χορηγεί τη θεώρηση δεν αναγνωρίζει
το ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτούντος, η θεώρηση τοποθετείται σε
χωριστό φύλλο.
3.
Όταν μια αυτοκόλλητη θεώρηση έχει τοποθετηθεί στο χωριστό
φύλο που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό, η σχετική πληροφορία
εγγράφεται στο VIS σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο
ι) του κανονισμού VIS.
4.
Οι ατομικές θεωρήσεις που χορηγούνται σε πρόσωπα τα οποία
περιλαμβάνονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτούντος τοποθετούνται
στο εν λόγω ταξιδιωτικό έγγραφο.
5.
Όταν το ταξιδιωτικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται τα πρό
σωπα αυτά δεν αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος που χορηγεί τη
θεώρηση, οι ατομικές αυτοκόλλητες θεωρήσεις τοποθετούνται στα
χωριστά φύλλα που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό.
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▼B
Άρθρο 30
Δικαιώματα που απορρέουν από τη χορηγηθείσα θεώρηση
Η απλή κατοχή ενιαίας θεώρησης ή θεώρησης περιορισμένης εδαφικής
ισχύος δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου.
Άρθρο 31
Ενημέρωση των κεντρικών αρχών άλλων κρατών μελών
▼M5
1.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν να ενημερώνονται οι κεντρι
κές τους αρχές σχετικά με τις θεωρήσεις που χορηγούν άλλα κράτη
μέλη σε υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών ή σε συγκεκριμένες
κατηγορίες των εν λόγω υπηκόων, εκτός των θεωρήσεων για διέλευση
από αερολιμένα.
2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την εισαγωγή ή την
κατάργηση της απαίτησης για την ενημέρωση αυτή, το αργότερο είκοσι
πέντε ημερολογιακές ημέρες προτού τη θέσουν σε εφαρμογή. Οι εν
λόγω πληροφορίες παρέχονται επίσης στο πλαίσιο της επιτόπιας συνερ
γασίας Σένγκεν εντός της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας.
▼B
3.
Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις προαναφερθείσες
γνωστοποιήσεις.
▼M5

__________

▼B
Άρθρο 32
Απόρριψη θεώρησης
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 1, η αίτηση θεώ
ρησης απορρίπτεται:
α) εάν ο αιτών:
i) υποβάλλει πλαστό ή παραποιημένο ταξιδιωτικό έγγραφο·
ii) δεν παρέχει δικαιολογητικά σχετικά με τον σκοπό και τους
όρους της προβλεπόμενης διαμονής·
▼M5
iiα) δεν παρέχει αιτιολόγηση σχετικά με τον σκοπό και τις συνθήκες
της σκοπούμενης διέλευσης από τον αερολιμένα·
▼B
iii) 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·
▼M3
iv) έχει διαμείνει ήδη για 90 ημέρες κατά τη διάρκεια περιόδου 180
ημερών στο έδαφος των κρατών μελών βάσει ενιαίας θεώρησης
ή θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος·
▼B
v) είναι πρόσωπο για το οποίο υπάρχει καταχώριση στο σύστημα
πληροφοριών Σένγκεν (SIS) με σκοπό την απαγόρευση εισόδου·
vi) θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφά
λεια, τη δημόσια υγεία όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 19
του κώδικα συνόρων Σένγκεν ή τις διεθνείς σχέσεις ενός εκ των
κρατών μελών, ιδίως δε είναι καταχωρισμένος στις εθνικές
βάσεις δεδομένων των κρατών μελών με σκοπό την απαγό
ρευση εισόδου για τους ίδιους λόγους·
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▼B
vii) ενδεχομένως, δεν παρέχει αποδείξεις για την κατοχή επαρκούς
και ισχύουσας ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης,
ή
β) υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα των δικαιολο
γητικών εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα ή την ακρί
βεια 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.
▼M5
2.
Η απόφαση περί απόρριψης και οι λόγοι στους οποίους βασίζεται
κοινοποιούνται στον αιτούντα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που προ
βλέπεται στο παράρτημα VΙ, στη γλώσσα του κράτους μέλους που έχει
λάβει την τελική απόφαση για την αίτηση και σε μια άλλη επίσημη
γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.
▼B
3.
Οι αιτούντες των οποίων η θεώρηση απορρίφθηκε έχουν δικαίωμα
προσφυγής. Η προσφυγή ασκείται κατά του κράτους μέλους που έχει
λάβει την τελική απόφαση επί της αιτήσεως και σύμφωνα με το εθνικό
του δίκαιο. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους αιτούντες πληροφορίες
σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση
προσφυγής, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα VΙ.
▼M5

__________

▼B
5.
Οι πληροφορίες σχετικά με τις απορριφθείσες αιτήσεις θεώρησης
εισάγονται στο VIS δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού VIS.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τροποποίηση χορηγηθείσας θεώρησης
Άρθρο 33
Παράταση
1.
Η περίοδος ισχύος μιας χορηγηθείσας θεώρησης ή/και η επιτρε
πόμενη διάρκεια παραμονής παρατείνεται εφόσον η αρμόδια αρχή κρά
τους μέλους θεωρεί ότι ο κάτοχος της θεώρησης έχει παράσχει αποδει
κτικά 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 επιτρεπό
μενης διάρκειας διαμονής. Η παράταση αυτή πραγματοποιείται ατελώς.
2.
Η περίοδος ισχύος μιας χορηγηθείσας θεώρησης ή/και η επιτρε
πόμενη διάρκεια παραμονής μπορεί να παραταθεί εάν 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.
3.
Εάν δεν αποφασισθεί άλλως από την αρχή που παρατείνει τη
θεώρηση, η εδαφική ισχύς της παραταθείσας θεώρησης παραμένει
ίδια με αυτήν της αρχικής θεώρησης.
4.
Αρμόδιες αρχές για την παράταση της θεώρησης είναι οι αρχές
του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται ο υπήκοος
τρίτης χώρας όταν υποβάλλει αίτηση παράτασης.
5.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρχές που είναι
αρμόδιες για την παράταση θεωρήσεων.
6.
Η παράταση των θεωρήσεων λαμβάνει τη μορφή αυτοκόλλητης
θεώρησης.
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▼B
7.
Οι πληροφορίες για τις παραταθείσες θεωρήσεις εγγράφονται στο
VIS σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού VIS.
Άρθρο 34
Κατάργηση και ανάκληση
1.
Μια θεώρηση καταργείται εάν καταστεί προφανές ότι οι όροι
χορήγησης της θεώρησης δεν πληρούνταν κατά τον χρόνο κατά τον
οποίο χορηγήθηκε, ιδίως εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να θεω
ρηθεί ότι η θεώρηση ελήφθη με απάτη. Η θεώρηση καταργείται καταρ
χήν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που τη χορήγησε. Η
θεώρηση μπορεί να καταργηθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους
μέλους, οπότε οι αρχές του κράτους μέλους που τη χορήγησε ενημε
ρώνονται για την εν λόγω κατάργηση.
2.
Μια θεώρηση ανακαλείται εάν καταστεί προφανές ότι οι όροι
χορήγησης της θεώρησης δεν πληρούνται πλέον. Η θεώρηση ανακαλεί
ται καταρχήν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που τη χορή
γησε. Η θεώρηση μπορεί να ανακληθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου
κράτους μέλους, οπότε οι αρχές του κράτους μέλους που τη χορήγησε
ενημερώνονται για την εν λόγω ανάκληση.
3.
Η θεώρηση μπορεί να ανακληθεί κατ’ αίτηση του κατόχου της. Οι
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που χορήγησε τη θεώρηση ενημε
ρώνεται για την ανάκληση αυτή.
4.
Αν ο κάτοχος της θεώρησης δεν είναι σε θέση να επιδείξει, στα
σύνορα, ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά έγγραφα που ανα
φέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, δεν λαμβάνεται αυτομάτως
απόφαση κατάργησης ή ανάκλησης της θεώρησης.
5.
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 αυτο
κόλλητης θεώρησης, το στοιχείο ασφάλειας «φαινόμενο λανθάνουσας
εικόνας» καθώς και ο όρος «θεώρηση».
6.
Η απόφαση περί καταργήσεως ή ανακλήσεως και οι λόγοι στους
οποίους βασίζεται κοινοποιούνται στον αιτούντα με το τυποποιημένο
υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα VΙ.
7.
Οι κάτοχοι θεωρήσεων οι οποίες καταργήθηκαν ή ανακλήθηκαν
δικαιούνται να ασκήσουν προσφυγή, εκτός εάν η θεώρηση ανακλήθηκε
κατ’ αίτηση του κατόχου της σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η προ
σφυγή ασκείται κατά του κράτους μέλους που έχει λάβει την απόφαση
περί καταργήσεως ή ανακλήσεως και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.
Τα κράτη μέλη παρέχουν στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με την
ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση προσφυγής, όπως διευκρινίζεται
στο παράρτημα VΙ.
8.
Οι πληροφορίες για τις ακυρωθείσες ή ανακληθείσες θεωρήσεις
εγγράφονται στο VIS, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού VIS.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Θεωρήσεις που χορηγούνται στα εξωτερικά σύνορα
Άρθρο 35
Θεωρήσεις που ζητούνται στα εξωτερικά σύνορα
1.
Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορούν να χορηγούνται θεωρήσεις στα
συνοριακά σημεία διέλευσης εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:
α) ο αιτών πληροί τους όρους που θεσπίζονται στο άρθρο 5 παράγρα
φος 1 στοιχεία α), γ), δ) και ε) του κώδικα συνόρων Σένγκεν·
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▼B
β) 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
γ) η επιστροφή του αιτούντος στη χώρα καταγωγής ή διαμονής του ή η
διέλευσή του μέσω κρατών διαφορετικών από εκείνα που εφαρμό
ζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν θεωρείται εξασφαλισμένη.
2.
Όταν υποβάλλεται αίτηση θεώρησης στα εξωτερικά σύνορα μπο
ρεί 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 ανθρω
πιστικούς λόγους.
3.
Η θεώρηση που χορηγείται στα εξωτερικά σύνορα είναι ομοι
όμορφη θεώρηση, που παρέχει δικαίωμα παραμονής στον κάτοχό της
για 15 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με τον σκοπό και τους
όρους της προβλεπόμενης παραμονής. Στην περίπτωση διέλευσης, η
διάρκεια της επιτρεπόμενης διαμονής αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα
που είναι απαραίτητο για τον σκοπό της διέλευσης.
4.
Όταν δεν πληρούνται οι όροι που θεσπίζονται στο άρθρο 5 παρά
γραφος 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, σύμ
φωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονι
σμού, μόνο για την επικράτεια του κράτους μέλους που χορηγεί τη
θεώρηση.
5.
Σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος εμπίπτει στην κατηγορία προ
σώπων για τα οποία απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση σύμφωνα με
το άρθρο 22, δεν χορηγείται καταρχήν θεώρηση στα εξωτερικά σύνορα.
Ωστόσο, μια θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος για την επικρά
τεια του κράτους μέλους που χορηγεί τη θεώρηση μπορεί να χορηγηθεί
στα εξωτερικά σύνορα για τα πρόσωπα αυτά σε έκτακτες περιπτώσεις,
σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α).
6.
Πέραν των λόγων για τους οποίους μπορεί να απορριφθεί αίτηση
θεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1, η αίτηση θεώρησης
μπορεί να απορριφθεί στο σημείο συνοριακής διέλευσης εφόσον οι όροι
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονι
σμού δεν πληρούνται.
7.
Εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αιτιολόγηση και την κοινοποί
ηση των απορρίψεων και του δικαιώματος προσφυγής που προβλέπει το
άρθρο 32 παράγραφος 3, και το παράρτημα VI.
Άρθρο 36
Θεωρήσεις που χορηγούνται σε διερχόμενους ναυτικούς στα
εξωτερικά σύνορα
1.
Μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση διέλευσης στα εξωτερικά σύνορα
σε ναυτικό ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει θεώρηση για τον σκοπό
της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών όταν:
α) πληροί τους όρους που θεσπίζονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1·
και
β) διέρχεται τα εν λόγω σύνορα ενόψει ναυτολόγησης, εκ νέου ναυτο
λόγησης ή αποναυτολόγησης προκειμένου για πλοίο στο οποίο θα
εργασθεί ή έχει εργασθεί ως ναυτικός.
▼M5

__________
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▼M5
2α.
Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, επιχειρησιακές
οδηγίες για τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα στους ναυτικούς. Οι
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2.
▼B
3.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 35
παράγραφοι 3, 4 και 5.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 37
Οργάνωση των τμημάτων θεώρησης
1.
Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την οργάνωση των τμημάτων
θεωρήσεων των προξενείων τους.
Για να μην ελαττώνεται ο βαθμός επαγρύπνησης, και για να μην εκτί
θεται το προσωπικό σε πιέσεις τοπικών παραγόντων, καταρτίζονται
συστήματα εναλλαγής του προσωπικού που ασχολείται άμεσα με τους
αιτούντες, όπου ενδείκνυται. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαφάνεια
των εργασιακών δομών και στη διάκριση μεταξύ αναθέσεως και κατα
νομής αρμοδιοτήτων όσον αφορά τη λήψη των τελικών αποφάσεων επί
των αιτήσεων. Η πρόσβαση στη διαβούλευση με το VIS και το SIS και
άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες περιορίζεται σε περιορισμένο αριθμό
δεόντως εξουσιοδοτημένων μελών του προσωπικού. Λαμβάνονται τα
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της αναρμόδιας πρόσβασης σε
αυτές τις βάσεις δεδομένων.
▼M5
2.
Η αποθήκευση και η επεξεργασία των αυτοκόλλητων θεωρήσεων
υπόκεινται σε επαρκή μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή της απάτης ή
της απώλειας. Κάθε προξενείο τηρεί λογαριασμό των αποθεμάτων του
σε αυτοκόλλητες θεωρήσεις και καταγράφει τον τρόπο χρήσης κάθε
αυτοκόλλητης θεώρησης. Οποιαδήποτε σημαντική απώλεια ασυμπλή
ρωτων αυτοκόλλητων θεωρήσεων πρέπει να δηλώνεται στην Επιτροπή.
3.
Τα προξενεία ή οι κεντρικές αρχές τηρούν αρχεία των αιτήσεων
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Κάθε ατομικός φάκελος περιλαμβάνει
τις σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ανασύσταση, εφόσον κρι
θεί σκόπιμο, του πλαισίου της απόφασης που ελήφθη επί της αίτησης.
Οι ατομικοί φάκελοι αιτήσεων τηρούνται επί ένα έτος τουλάχιστον από
την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση επί της αίτησης,
σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 ή, σε περίπτωση προσφυγής,
έως το τέλος της διαδικασίας προσφυγής, ανάλογα με το ποια είναι η
μεγαλύτερη. Όπου ισχύει, οι ατομικοί φάκελοι ηλεκτρονικών αιτήσεων
διατηρούνται για την περίοδο ισχύος της χορηγηθείσας θεώρησης.
▼B
Άρθρο 38
▼M5
Πόροι για την εξέταση των αιτήσεων και την παρακολούθηση των
διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων
1.
Τα κράτη μέλη τοποθετούν κατάλληλο προσωπικό σε επαρκή
αριθμό στα προξενεία για την άσκηση των καθηκόντων που αφορούν
την εξέταση των αιτήσεων, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει εύλογη και
εναρμονισμένη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινό.
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▼M5
1α.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το σύνολο της διαδικασίας
χορήγησης θεωρήσεων στα προξενεία συμπεριλαμβανομένης της υπο
βολής και εξέτασης των αιτήσεων, της εκτύπωσης αυτοκόλλητων θεω
ρήσεων και της πρακτική συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους υπηρε
σιών, παρακολουθείται από εκπατρισμένο προσωπικό ώστε να εξασφα
λίζεται η ακεραιότητα όλων των σταδίων της διαδικασίας.
▼B
2.
Τα κτίρια πληρούν τις δέουσες λειτουργικές απαιτήσεις καταλλη
λότητας και επιτρέπουν τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας.
▼M5
3.
Οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών παρέχουν την κατάλληλη
κατάρτιση τόσο στο εκπατρισμένο προσωπικό όσο και στο επιτοπίως
απασχολούμενο προσωπικό και είναι αρμόδιες για την παροχή σε αυτό
πλήρους, ακριβούς και επικαιροποιημένης πληροφόρησης για το σχε
τικό ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
3α.
Όταν η εξέταση και η λήψη αποφάσεων επί των αιτήσεων γίνε
ται από κεντρικές αρχές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1α,
τα κράτη μέλη παρέχουν ειδική κατάρτιση ώστε να εξασφαλιστεί ότι το
προσωπικό των εν λόγω κεντρικών αρχών διαθέτει επαρκείς και επίκαι
ρες ειδικές ανά χώρα γνώσεις για τις τοπικές κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες και πλήρη, ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για
το σχετικό ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
3β.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι τα προξενεία διαθέτουν
επαρκές και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό για τη συνδρομή των
κεντρικών αρχών κατά την εξέταση και λήψη απόφασης για αιτήσεις,
ιδίως μέσω της συμμετοχής τους στις συσκέψεις στο πλαίσιο της επι
τόπιας συνεργασίας Σένγκεν, την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα
προξενεία και τοπικές αρχές, τη συλλογή σχετικών πληροφοριών σε
τοπικό επίπεδο για τον μεταναστευτικό κίνδυνο και δόλιες πρακτικές
και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και άλλων συμπληρωματικών εξετάσε
ων.
▼B
4.
Οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών εξασφαλίζουν τη συχνή και
κατάλληλη παρακολούθηση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων και
λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα όταν διαπιστώνονται παρεκκλίσεις από τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
▼M5
5.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται διαδικασία που
επιτρέπει στους αιτούντες να υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με:
α) τη συμπεριφορά του προσωπικού στα προξενεία και, κατά περίπτω
ση, των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών· ή
β) τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
Τα προξενεία ή οι κεντρικές αρχές τηρούν αρχείο των καταγγελιών και
τη συνέχεια που δόθηκε.
Τα κράτη μέλη διαθέτουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τη διαδι
κασία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
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▼B
Άρθρο 39
Συμπεριφορά του προσωπικού
1.
Τα προξενεία των κρατών μελών μεριμνούν ώστε η υποδοχή των
αιτούντων να γίνεται με ευγένεια.
▼M5
2.
Το προσωπικό των προξενείων και των κεντρικών αρχών ασκεί τα
καθήκοντά του με πλήρη σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τα
μέτρα που λαμβάνονται είναι ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους.
3.
Το προσωπικό των προξενείων και των κεντρικών αρχών ασκεί τα
καθήκοντά του χωρίς διακρίσεις κατά των προσώπων λόγω φύλου,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσε
ων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Άρθρο 40
Προξενική οργάνωση και συνεργασία
1.
Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για την οργάνωση των διαδικα
σιών που αφορούν τις αιτήσεις.
2.

Τα κράτη μέλη:

α) εξοπλίζουν τα προξενεία τους και τις αρχές που είναι αρμόδιες για
τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα με τον απαραίτητο εξοπλισμό
για τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων, όπως και τα γραφεία
των επίτιμων προξένων τους, όταν τους χρησιμοποιούν, για τη συλ
λογή βιομετρικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 42·
β) συνεργάζονται με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη βάσει συμφωνιών
εκπροσώπησης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προξενικής συνεργα
σίας.
3.
Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να συνεργάζονται με εξωτερικό
πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 43.
4.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή την προξενική τους
οργάνωση και συνεργασία στις κατά τόπο προξενικές αρχές.
5.
Σε περίπτωση λήξης της συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη, τα
κράτη μέλη επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της παροχής
ολοκληρωμένων υπηρεσιών.
__________
▼B
Άρθρο 42
Προσφυγή στους επίτιμους προξένους
1.
Είναι επίσης δυνατό οι επίτιμοι πρόξενοι να εξουσιοδοτούνται να
εκτελούν ορισμένα ή όλα τα καθήκοντα που μνημονεύονται στο άρθρο
43 παράγραφος 6. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια
και προστασία των δεδομένων.
2.
Εφόσον ο επίτιμος πρόξενος δεν είναι δημόσιος υπάλληλος κρά
τους μέλους, η άσκηση των καθηκόντων αυτών πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις του παραρτήματος Χ, πλην των διατάξεων του σημείου Δ
στοιχείου γ) του εν λόγω παραρτήματος.
3.
Εφόσον ο επίτιμος πρόξενος είναι δημόσιος υπάλληλος κράτους
μέλους, το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται απαιτή
σεις συγκρίσιμες με εκείνες που θα εφαρμόζονταν εάν τα καθήκοντα
ασκούνταν από το προξενείο του.
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▼B
Άρθρο 43
Συνεργασία με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών
1.
Τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να συνεργάζονται
με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών από κοινού με ένα ή περισσότερα
κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων
και ανταγωνισμού.
2.
Η συνεργασία με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών βασίζεται σε
νομική πράξη που συνάδει με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Χ.
▼M5

__________

▼B
4.
Η εξέταση των αιτήσεων, η διενέργεια συνεντεύξεων (όπου ενδεί
κνυται), η λήψη απόφασης για τις θεωρήσεις και η εκτύπωση και
επίθεση αυτοκόλλητων θεωρήσεων πρέπει να διενεργούνται μόνον
από το προξενείο.
▼M5
5.
Οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών δεν έχουν πρόσβαση στο VIS
σε καμία περίπτωση. Πρόσβαση στο VIS έχει αποκλειστικά το δεόντως
εξουσιοδοτημένο προσωπικό των προξενείων ή των κεντρικών αρχών.
▼B
6.
Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών μπορεί να επιφορτισθεί με την
εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα καθήκοντα:
▼M5
α)

παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις για τις
θεωρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α)
έως γ), και τα έντυπα υποβολής αίτησης·

β)

ενημέρωση του αιτούντος για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
έγγραφα, βάσει σχετικού καταλόγου·

γ)

συλλογή δεδομένων και αιτήσεων (συμπεριλαμβανομένης της συλ
λογής βιομετρικών στοιχείων) και διαβίβαση της αίτησης στο προ
ξενείο ή στις κεντρικές αρχές·

δ)

συγκέντρωση των τελών θεώρησης·

ε)

διαχείριση των συνεντεύξεων με τον αιτούντα, κατά περίπτωση,
στο προξενείο ή στο χώρο εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών·

▼B

▼M5

▼B

▼M5

στ) συγκέντρωση των ταξιδιωτικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης
της κοινοποίησης απόρριψης κατά περίπτωση, από το προξενείο ή
τις κεντρικές αρχές και επιστροφή αυτών στον αιτούντα.
7.
Κατά την επιλογή ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών, το ενδια
φερόμενο κράτος μέλος αξιολογεί την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα
του οργανισμού ή της επιχείρησης και διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει
σύγκρουση συμφερόντων. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει, κατά περίπτω
ση, έλεγχο των αναγκαίων αδειών λειτουργίας, της εγγραφής στα εμπο
ρικά μητρώα, του καταστατικού και των τραπεζικών συμβάσεων.
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▼B
8.
Το οικείο ή τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο επιλεγμένος
εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών συμμορφώνεται με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που του επιβάλλονται με τη νομική πράξη που αναφέρε
ται στην παράγραφο 2.
▼M5
9.
Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους κανό
νες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εξα
σφαλίζουν ότι ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών υπόκειται σε παρακο
λούθηση από τις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων σύμφωνα με
το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
▼B
10.
Το οικείο ή τα οικεία κράτη μέλη παρέχουν στον εξωτερικό
πάροχο υπηρεσιών κατάρτιση, η οποία αντιστοιχεί στις γνώσεις που
απαιτούνται για την παροχή των ενδεδειγμένων υπηρεσιών και για
την επαρκή ενημέρωση των αιτούντων.
11.
Το οικείο ή τα οικεία κράτη μέλη παρακολουθούν εκ του σύνεγ
γυς την εφαρμογή της νομικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο
2, καθώς και:
▼M5
α) τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις
και τις διαδικασίες υποβολής αίτησης θεώρησης, όπως ορίζονται
στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), καθώς και το
περιεχόμενο των εντύπων υποβολής αίτησης που παρέχει ο εξωτε
ρικός πάροχος υπηρεσιών στους αιτούντες·
β) όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που απαιτούνται
για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι
τυχαίας ή μη σύννομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοί
ωσης, άνευ αδείας κοινολόγησης ή πρόσβασης στα δεδομένα αυτά,
ιδίως όταν η συνεργασία συνεπάγεται τη διαβίβαση φακέλων και
δεδομένων στο προξενείο ή στις κεντρικές αρχές του/των αρμόδι
ου(-ων) κράτους(-ών) μέλους(-ών), καθώς και έναντι κάθε άλλης
μορφής μη σύννομης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα·
▼B
γ) τη συγκέντρωση και διαβίβαση βιομετρικών στοιχείων·
δ) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις
περί προστασίας των δεδομένων.
▼M5
Προς τον σκοπό αυτό, το/τα προξενείο(-α) ή οι κεντρικές αρχές του
αρμόδιου ή των αρμόδιων κρατών μελών διενεργεί(-ούν) τακτικά και
τουλάχιστον κάθε εννέα μήνες, αιφνίδιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις
του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμ
φωνήσουν να μοιραστούν το βάρος αυτής της τακτικής παρακολούθη
σης.
11α.
Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υπο
βάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη συνεργασία τους με τους
εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών παγκοσμίως και σχετικά με την
παρακολούθηση των τελευταίων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα X
σημείο Γ.
(1) Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119
της 4.5.2016, σ. 1).
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▼B
12.
Σε περίπτωση λήξης της συνεργασίας με έναν εξωτερικό πάροχο
υπηρεσιών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνέχεια της πλήρους
παροχής υπηρεσιών.
13.
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή αντίγραφο της νομικής
πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
▼M5
Άρθρο 44
Κρυπτογράφηση και ασφαλής διαβίβαση δεδομένων
1.
Σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και συνεργασίας
με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών και προσφυγής σε επίτιμους πρόξε
νους, το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα
είναι πλήρως κρυπτογραφημένα είτε διαβιβάζονται ηλεκτρονικά είτε
υλικά σε μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.
2.
Σε τρίτες χώρες όπου απαγορεύεται η ηλεκτρονική διαβίβαση των
κρυπογραφημένων δεδομένων, το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν
επιτρέπουν την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διασφαλί
ζουν ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα διαβιβάζονται υλικά, σε πλήρως
κρυπτογραφημένη μορφή, σε μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης από
προξενικό υπάλληλο κράτους μέλους ή, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
η μεταφορά αυτή θα απαιτούσε τη λήψη δυσανάλογων ή παράλογων
μέτρων, με κάποιον άλλο ασφαλή τρόπο, για παράδειγμα μέσω εγκατε
στημένων στην αντίστοιχη τρίτη χώρα μεταφορέων με πείρα στην
ασφαλή μεταφορά εγγράφων και δεδομένων.
3.
Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο ασφάλειας της μεταφοράς προσαρ
μόζεται στον ευαίσθητο χαρακτήρα των δεδομένων.
▼B
Άρθρο 45
Συνεργασία των κρατών μελών με εμπορικούς διαμεσολαβητές
1.
Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεργάζονται με εμπορικούς διαμε
σολαβητές για την υποβολή των αιτήσεων, με εξαίρεση τη συλλογή
βιομετρικών στοιχείων.
2.
Η συνεργασία αυτή βασίζεται στην παροχή διαπίστευσης από τις
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους. Η διαπίστευση βασίζεται ιδίως
στην επαλήθευση των ακόλουθων πτυχών:
α) το τρέχον καθεστώς του διαμεσολαβητή: την ισχύουσα άδεια, την
εγγραφή στο εμπορικό μητρώο, τις επαφές με τράπεζες·
β) τις υφιστάμενες συμβάσεις με εμπορικούς εταίρους εγκατεστημένους
στα κράτη μέλη που προσφέρουν κατάλυμα και άλλες υπηρεσίες στα
πλαίσια οργανωμένου ταξιδιού·
γ) τις συμβάσεις με εταιρείες μεταφορών, που πρέπει να περιλαμβά
νουν εξερχόμενο ταξίδι, καθώς και εξασφαλισμένο και μη τροποποι
ήσιμο ταξίδι επιστροφής.
▼M5
3.
Οι διαπιστευμένοι εμπορικοί διαμεσολαβητές παρακολουθούνται
τακτικά με αιφνιδιαστικούς ελέγχους που περιλαμβάνουν προσωπικές
ή τηλεφωνικές συνεντεύξεις με αιτούντες, επαλήθευση των ταξιδιών και
του καταλύματος και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, επαλήθευση των
εγγράφων που αφορούν την ομαδική επιστροφή.

02009R0810 — EL — 02.02.2020 — 005.003 — 36
▼B
4.
Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν ανταλλάσσονται
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των διαπιστευμένων εμπορικών
διαμεσολαβητών (π.χ. διαπιστωθείσες παρατυπίες, απόρριψη αιτήσεων
που υποβλήθηκαν από τους εμπορικούς διαμεσολαβητές) και σχετικά με
τις διαπιστωθείσες μορφές απάτης περί τα ταξιδιωτικά έγγραφα και τη
μη διεξαγωγή προγραμματισμένων ταξιδιών.
5.
Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν ανταλλάσσονται
κατάλογοι των εμπορικών διαμεσολαβητών στους οποίους χορηγήθηκε
διαπίστευση από κάθε προξενείο και όσων ανακλήθηκε η διαπίστευση,
μαζί με τους λόγους που υπαγορεύουν την εν λόγω ανάκληση.
▼M5
Κάθε προξενείο και οι κεντρικές αρχές μεριμνούν για την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με τον κατάλογο των διαπιστευμένων εμπορικών
διαμεσολαβητών με τους οποίους συνεργάζονται, ανάλογα με την περί
πτωση.
▼B
Άρθρο 46
Κατάρτιση στατιστικών
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ετήσιες στατιστικές σχετικά με τις θεωρή
σεις, σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος ΧΙΙ. Οι εν λόγω στατι
στικές υποβάλλονται έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους για το προηγού
μενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 47
Ενημέρωση του ευρέος κοινού
1.
Οι κεντρικές αρχές και τα προξενεία των κρατών μελών παρέχουν
στο ευρύ κοινό όλες τις πληροφορίες για την αίτηση θεώρησης, ιδίως:
α)

τα κριτήρια, τους όρους και τις διαδικασίες για την υποβολή της
αίτησης θεώρησης·

▼M5
αα) τα κριτήρια για το παραδεκτό της αίτησης, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 19 παράγραφος 1·
αβ) ότι τα βιομετρικά δεδομένα συλλέγονται, κατ' αρχήν, κάθε 59
μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της πρώτης συλλογής·
▼B
β)

τον τρόπο προκαθορισμού συνέντευξης, εφόσον ισχύει·

γ)

τον τόπο υποβολής της αίτησης (αρμόδιο προξενείο ή εξωτερικό
πάροχο υπηρεσιών)·

δ)

τους διαπιστευμένους εμπορικούς διαμεσολαβητές·

ε)

το γεγονός ότι η σφραγίδα που προβλέπεται στο άρθρο 20 δεν έχει
νομικές επιπτώσεις·

▼M5

▼B

στ) τις προθεσμίες εξέτασης των αιτήσεων, που καθορίζονται στο
άρθρο 23 παράγραφοι 1, 2 και 3·
ζ)

τις τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι ή συγκεκριμένες κατηγο
ρίες υπηκόων υπόκεινται σε προηγούμενη διαβούλευση ή ενημέ
ρωση·
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▼B
η)

το γεγονός ότι αρνητικές αποφάσεις επί των αιτήσεων πρέπει να
κοινοποιούνται στον αιτούντα και ότι οι εν λόγω αποφάσεις αιτιο
λογούνται καθώς και ότι οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορ
ρίφθηκαν έχουν δικαίωμα προσφυγής, πληροφορούμενοι για την
ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση προσφυγής συμπεριλαμβα
νομένης της αρμόδιας αρχής καθώς και της προθεσμίας κατάθεσης
της προσφυγής·

θ)

το γεγονός ότι η απλή κατοχή θεώρησης δεν παρέχει αυτόματα
δικαίωμα εισόδου και ότι οι κάτοχοι θεώρησης υποχρεούνται να
αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους εισόδου στα εξωτερικά σύνο
ρα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του κώδικα συνόρων Σένγκεν·

ι)

πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 5.

▼M5

▼B
2.
Το εκπροσωπούν και το εκπροσωπούμενο κράτος μέλος ενημερώ
νουν το ευρύ κοινό σχετικά με τις συμφωνίες εκπροσώπησης που ανα
φέρονται στο άρθρο 8, πριν από την έναρξη ισχύος των συμφωνιών
αυτών.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΝΓΚΕΝ

Άρθρο 48
Επιτόπια συνεργασία Σένγκεν των προξενείων των κρατών μελών
▼M5
1.
Τα προξενεία και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης συνεργάζονται
σε κάθε δικαιοδοσία προκειμένου να εξασφαλίσουν την εναρμονισμένη
εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις
τοπικές συνθήκες.
Για τον εν λόγω σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της
απόφασης 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου (1), η Επιτροπή εκδίδει οδηγίες
προς τις αντιπροσωπείες της Ένωσης προκειμένου να εκτελούν τα σχε
τικά καθήκοντα συντονισμού που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Όταν επί αιτήσεων που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία, η
εξέταση και η λήψη αποφάσεων γίνεται από κεντρικές αρχές, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν για
την ενεργό συμμετοχή των εν λόγω κεντρικών αρχών στην τοπική
συνεργασία Σένγκεν. Το προσωπικό που συμβάλλει στην τοπική συνερ
γασία Σένγκεν πρέπει να διαθέτει κατάλληλη κατάρτιση και να συμμε
τέχει στην εξέταση των αιτήσεων στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία.
1α.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται ιδίως για τους
ακόλουθους σκοπούς:
α) εκπόνηση εναρμονισμένου καταλόγου δικαιολογητικών εγγράφων
που πρέπει να υποβληθούν από τους αιτούντες, λαμβανομένου
υπόψη του άρθρου 14·
(1) Απόφαση 2010/427/EE του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον
καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης (ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30).
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β) προετοιμασία για την τοπική εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος
2 σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων·
γ) εξασφάλιση κοινής μετάφρασης του εντύπου της αίτησης, κατά
περίπτωση·
δ) κατάρτιση του καταλόγου των ταξιδιωτικών εγγράφων που χορη
γήθηκαν από τη χώρα υποδοχής και τακτική επικαιροποίησή του·
ε)

σύνταξη κοινού ενημερωτικού δελτίου που περιέχει τις πληροφο
ρίες που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1·

στ) παρακολούθηση, κατά περίπτωση, της εφαρμογής του άρθρου 25α
παράγραφοι 5 και 6.
__________
3.
Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν τα κράτη μέλη
ανταλλάσσουν τα ακόλουθα είδη πληροφοριών:
α) τριμηνιαίες στατιστικές σχετικά με τις ομοιόμορφες θεωρήσεις, τις
θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύος και τις θεωρήσεις διέλευ
σης από αερολιμένα που έχουν ζητηθεί, χορηγηθεί και απορριφθεί·
β) πληροφορίες σε συνάρτηση με την αξιολόγηση του κινδύνου μετα
νάστευσης και ασφάλειας και ιδίως σχετικά με τα εξής:
i) κοινωνική και οικονομική διαστρωμάτωση της χώρας υποδοχής·
ii) πηγές ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο (και όσον αφορά την κοι
νωνική ασφάλιση, την ασφάλιση υγείας, τα φορολογικά μητρώα
και τις καταγραφές εισόδου-εξόδου)·
iii) χρήση πλαστών και παραποιημένων εγγράφων·
iv) διαδρομές παράτυπης μετανάστευσης·
v) τάσεις όσον αφορά τη δόλια συμπεριφορά·
vi) τάσεις όσον αφορά τις απορρίψεις·
γ) πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους
υπηρεσιών και με εταιρείες μεταφορών·
δ) πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν
επαρκή ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση, περιλαμβανομένου ελέγχου
του είδους της κάλυψης και της ενδεχόμενης συμμετοχής ασφαλι
σμένου.
▼B
4.
Διοργανώνονται τακτικά συσκέψεις στο πλαίσιο της επιτόπιας
συνεργασίας Σένγκεν μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής
για την αντιμετώπιση ειδικών επιχειρησιακών ζητημάτων που αφορούν
την εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων. Οι συσκέψεις αυτές
συγκαλούνται εντός της δικαιοδοσίας από την Επιτροπή, εκτός εάν
συμφωνήθηκε άλλως κατ’ αίτηση της Επιτροπής.
Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν μπορούν να διοργανω
θούν συνεδριάσεις που αφορούν μόνο ένα θέμα καθώς και να συστα
θούν επιμέρους ομάδες για τη μελέτη ειδικών ζητημάτων.
5.
Καταρτίζονται συστηματικά και διαβιβάζονται σε τοπικό επίπεδο
περιληπτικές εκθέσεις των συνεδριάσεων επιτόπιας συνεργασίας Σένγ
κεν. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την κατάρτιση των εκθέσεων σε
κράτος μέλος. Τα προξενεία κάθε κράτους μέλους διαβιβάζουν τις εκθέ
σεις στις κεντρικές τους αρχές.
▼M5

__________
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6.
Οι εκπρόσωποι των προξενείων των κρατών μελών που δεν εφαρ
μόζουν 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 σχε
τικά με τις θεωρήσεις.

▼M5
7.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους καταρτίζεται ετήσια έκθεση
εντός κάθε δικαιοδοσίας. Βάσει των εν λόγω εκθέσεων, η Επιτροπή
καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της επιτόπιας
συνεργασίας Σένγκεν που υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο.

▼B
ΤΙΤΛΟΣ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49
Ρυθμίσεις για τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς
Αγώνες
Τα κράτη μέλη που διοργανώνουν τους Ολυμπιακούς και τους Παρα
ολυμπιακούς Αγώνες εφαρμόζουν τις ειδικές διαδικασίες και τους όρους
που διευκολύνουν τη χορήγηση θεώρησης και καθορίζονται στο παράρ
τημα XI.

▼M5

__________

Άρθρο 51
Οδηγίες για την πρακτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού
Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τις επιχειρησιακές οδη
γίες για την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονι
σμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2.

Άρθρο 51α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.
Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην
Επιτροπή υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 16 παράγραφος 9 εξουσία έκδοσης
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο
πέντε ετών από την 1η Αυγούστου 2019. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση
σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα
μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν σχετικές αντιρρή
σεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιό
δου.
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3.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 9
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει
το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε
ισχύ.
4.
Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή
συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες που ορίζει κάθε κράτος μέλος σύμ
φωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (1).
5.
Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοι
νοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.
Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου
16 παράγραφος 9 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο
μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει αυτή η περίοδος, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατεί
νεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 52
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή («επιτροπή θεωρήσεων»).
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Όταν η επιτροπή δεν εκφέρει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο
εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
▼B
Άρθρο 53
Κοινοποίηση
1.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α) τις συμφωνίες εκπροσώπησης που αναφέρονται στο άρθρο 8·
(1) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενι
κών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκη
σης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της
28.2.2011, σ.13).
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β) τις τρίτες χώρες για τους υπηκόους των οποίων μεμονωμένα κράτη
μέλη απαιτούν την κατοχή θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα
όταν διέρχονται από τις διεθνείς ζώνες των αερολιμένων που ευρί
σκονται στο έδαφός τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3·
γ) το εθνικό έντυπο με το οποίο αποδεικνύεται η ανάληψη ευθύνης
για τους αιτούντες ή/και η παροχή ιδιωτικού καταλύματος σε
αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4, ανάλογα με την
περίπτωση·
δ) τον κατάλογο των τρίτων χωρών για τις οποίες απαιτείται προηγού
μενη διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1·
ε)

τον κατάλογο των τρίτων χωρών για τις οποίες απαιτείται ενημέ
ρωση σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1·

στ) τις συμπληρωματικές εθνικές εγγραφές στη ζώνη «παρατηρήσεις»
της αυτοκόλλητης θεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 27 παρά
γραφος 2·
ζ)

τις αρμόδιες αρχές για την παράταση των θεωρήσεων σύμφωνα με
το άρθρο 33 παράγραφος 5·

η) τις επιλεγμένες μορφές συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο
40·
θ) τις στατιστικές που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 46 και το
παράρτημα ΧΙΙ.
2.
Η Επιτροπή διαθέτει τις κοινοποιηθείσες σύμφωνα με την παρά
γραφο 1 πληροφορίες στα κράτη μέλη και το κοινό μέσω ηλεκτρονικής
δημοσιεύσεως η οποία ενημερώνεται συνεχώς.
Άρθρο 54
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 τροποποιείται ως ακολούθως:
1) Το άρθρο 4 παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«α) “ομοιόμορφη θεώρηση”, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρά
γραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιου
λίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων
(κώδικας θεωρήσεων) (*).
___________
(*) ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1.»
β) το στοιχείο β) διαγράφεται·
γ) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«γ) “θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα”, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
810/2009·»·
δ) το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«δ) “θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος”, όπως ορίζεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
810/2009·»·
ε) το στοιχείο ε) διαγράφεται.
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2) Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, οι λέξεις «Με την παραλαβή αίτησης»
αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
«Όταν η αίτηση είναι παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 19 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009».
3) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
α) η επικεφαλίδα διατυπώνεται ως εξής:
«Δεδομένα που πρέπει να εισάγονται κατά την υποβολή της
αίτησης»·
▼C1
β) το σημείο 4 τροποποιείται ως ακολούθως:
▼B
i) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«α) επώνυμο (οικογενειακό όνομα), γένος (προηγούμενο
οικογενειακό όνομα ή ονόματα), όνομα ή ονόματα·
ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, χώρα γέννη
σης, φύλο·»·
ii) το στοιχείο ε) διαγράφεται·
iii) το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«ζ) κράτος μέλος ή κράτη μέλη προορισμού και διάρκεια
της προβλεπόμενης παραμονής ή διέλευσης·»·
iv) το στοιχείο η) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«η) κύριος σκοπός ή σκοποί του ταξιδιού·»·
v) το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«θ) προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης στη ζώνη Σένγκεν
και προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από τη
ζώνη Σένγκεν·»·
vi) το στοιχείο ι) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«ι) κράτος μέλος πρώτης εισόδου·»·
vii) το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«ια) διεύθυνση οικίας του αιτούντος·»·
viii) στο στοιχείο ιβ) η λέξη «σχολείο» αντικαθίσταται από:
«εκπαιδευτικό ίδρυμα»·
ix) στο στοιχείο ιγ) οι λέξεις «του πατρός και της μητρός»
αντικαθίστανται από «του ασκούντος γονική μέριμνα ή του
νόμιμου κηδεμόνα».
4) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στο άρθρο 10 παράγραφος 1:
«ια) ενδεχομένως, την πληροφορία ότι η αυτοκόλλητη θεώρηση
συμπληρώθηκε χειρόγραφα.».
5) Στο άρθρο 11, η εισαγωγική παράγραφος αντικαθίσταται από τα
ακόλουθα:
«Όταν η αρχή θεώρησης που εκπροσωπεί άλλο κράτος μέλος δια
κόπτει την εξέταση της αίτησης προσθέτει τα εξής δεδομένα στον
φάκελο αίτησης:».
6) Το άρθρο 12 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) η παράγραφος 1 στοιχείο α) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«α) την κατάσταση της θεώρησης, προσδιορίζοντας ότι η
έκδοση θεώρησης απερρίφθη και κατά πόσον η εν λόγω
αρχή την απέρριψε εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους·»·
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β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«2.
Ο φάκελος αίτησης προσδιορίζει επίσης το λόγο ή τους
λόγους απόρριψης της θεώρησης, που είναι ένας ή περισσότεροι
από τους εξής:
α) ο αιτών:
i) υποβάλλει πλαστό ή παραποιημένο ταξιδιωτικό έγγρα
φο·
ii) δεν παρέχει δικαιολογητικά σχετικά με τον σκοπό και
τους όρους της προβλεπόμενης διαμονής·
iii) δεν αποδεικνύει ότι διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης για
τη διάρκεια της προβλεπόμενης παραμονής 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 νομί
μως τα μέσα αυτά·
iv) έχει διαμείνει ήδη για τρεις μήνες κατά τη διάρκεια
εξάμηνης περιόδου στο έδαφος των κρατών μελών
βάσει ενιαίας θεωρήσεως ή θεωρήσεως περιορισμένης
εδαφικής ισχύος·
v) είναι πρόσωπο για το οποίο υπάρχει καταχώριση στο
σύστημα SIS με σκοπό την απαγόρευση εισόδου·
vi) θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική
ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με το άρθρο 2
σημείο 19 του κώδικα συνόρων Σένγκεν ή τις διεθνείς
σχέσεις ενός εκ των κρατών μελών, ιδίως δε είναι κατα
χωρισμένος στις εθνικές βάσεις δεδομένων των κρατών
μελών με σκοπό την απαγόρευση εισόδου για τους ίδι
ους λόγους·
vii) δεν παρέχει αποδείξεις για την κατοχή επαρκούς και
ισχύουσας ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης, εφόσον
απαιτείται·
β) οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν για την αιτιολόγηση του
σκοπού και των όρων της προβλεπόμενης παραμονής δεν
ήταν αξιόπιστες·
γ) δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστωθεί η πρόθεση του αιτού
ντος να εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών πριν
λήξει η ισχύς της θεώρησης·
δ) δεν αποδείχθηκε επαρκώς ότι ο αιτών δεν ήταν σε θέση να
υποβάλει αίτηση θεώρησης εκ των προτέρων, ώστε να
δικαιολογείται η υποβολή αίτησης θεώρησης στα σύνορα.».
7) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Άρθρο 13
Δεδομένα που προστίθενται σε περίπτωση κατάργησης ή
ανάκλησης της θεώρησης
1.
Αν ληφθεί απόφαση κατάργησης ή ανάκλησης της θεώρησης,
η αρχή θεώρησης που έλαβε την οικεία απόφαση προσθέτει τα
ακόλουθα δεδομένα στον φάκελο αίτησης:
α) την κατάσταση της θεώρησης, προσδιορίζοντας ότι η θεώρηση
καταργήθηκε ή ανακλήθηκε·

02009R0810 — EL — 02.02.2020 — 005.003 — 44
▼B
β) την αρχή που κατάργησε ή ανακάλεσε τη θεώρηση και τον τόπο
που εδρεύει η εν λόγω αρχή·
γ) τον τόπο και την ημερομηνία της απόφασης.
2.
Ο φάκελος αίτησης προσδιορίζει επίσης τον λόγο/τους λόγους
κατάργησης ή ανάκλησης, οι οποίοι είναι:
α) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που απαριθμούνται στο
άρθρο 12 παράγραφος 2·
β) αίτημα του κατόχου της θεώρησης για την ανάκλησή της.».
8) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
i) το εισαγωγικό τμήμα τροποποιείται ως ακολούθως:
«1.
Αν ληφθεί απόφαση παράτασης της περιόδου ισχύος
ή/και της διάρκειας παραμονής χορηγηθείσας θεώρησης, η
αρχή θεώρησης που παρέτεινε τη θεώρηση προσθέτει τα
ακόλουθα δεδομένα στον φάκελο αίτησης:»·
ii) το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«δ) τον αριθμό αυτοκόλλητης θεώρησης της παραταθείσας
θεώρησης·»·
iii) το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«ζ) το έδαφος στο οποίο ο κάτοχος της θεώρησης έχει
δικαίωμα να ταξιδεύει, εφόσον η εδαφική ισχύς της
παραταθείσας θεώρησης διαφέρει από εκείνη της αρχι
κής·»·
β) στην παράγραφος 2 διαγράφεται το στοιχείο γ).
9) Στο άρθρο 15 παράγραφος 1, οι λέξεις «παράτασης ή μείωσης της
διάρκειας ισχύος της θεώρησης» αντικαθίστανται από τις εξής: «ή
παράτασης της θεώρησης».
10) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) το σημείο 4 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«4. Το κράτος μέλος της πρώτης εισόδου·»·
β) το σημείο 6 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«6. είδος εκδοθείσας θεώρησης·»·
γ) το σημείο 11 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«11. κύριος σκοπός ή σκοποί του ταξιδιού·».
11) Στα άρθρα 18 παράγραφος 4 στοιχείο γ), 19 παράγραφος 2 στοιχείο
γ), 20 παράγραφος 2 στοιχείο δ), 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ),
διαγράφονται οι λέξεις «ή μειωθεί».
12) Στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο δ) διαγράφεται η φράση «ή
μείωσης της διάρκειας ισχύος της».
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Άρθρο 56
Καταργήσεις
1.
Τα άρθρα 9 έως 17 της σύμβασης για την εφαρμογή της συμφω
νίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 καταργούνται.
2.

Καταργούνται τα ακόλουθα:

α) η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής Σένγκεν της 28ης Απριλίου
1999 για τις οριστικές εκδοχές του κοινού εγχειριδίου και της
κοινής προξενικής εγκυκλίου [SCH/Com-ex (99) 13 (η κοινή προ
ξενική εγκύκλιος, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων]·
β) η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής Σένγκεν της 14ης Δεκεμ
βρίου 1993 για την παράταση της ομοιόμορφης θεώρησης [SCH/
Com-ex (93) 21] και σχετικά με τις κοινές αρχές για την ακύρωση,
την ανάκληση ή τη μείωση της διάρκειας ισχύος της ενιαίας θεώ
ρησης, [SCH/Com-ex (93) 24], η απόφαση της εκτελεστικής επι
τροπής Σένγκεν της 22 Δεκεμβρίου 1994 για την ανταλλαγή στατι
στικών πληροφοριών σχετικά με την έκδοση της ομοιόμορφης θεώ
ρησης [SCH/Com-ex (94) 25], απόφαση της εκτελεστικής επιτρο
πής της 21ης Απριλίου 1998 σχετικά με την ανταλλαγή στατιστι
κών στοιχείων για τη χορήγηση θεωρήσεων [SCH/Com-ex (98) 12],
και απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου
1998 σχετικά με την καθιέρωση ενός εντύπου ενιαίου τύπου ως
αποδεικτικού πρόσκλησης, δήλωσης ανάληψης ευθύνης ή πιστοποι
ητικού φιλοξενίας [SCH/Com-ex (98) 57]·
γ) η κοινή δράση 96/197/ΔΕΥ της 4ης Μαρτίου 1996 που εγκρίθηκε
από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου K.3 της συνθήκης ΕΕ όσον
αφορά το καθεστώς διέλευσης από αερολιμένες (1)·
δ) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 789/2001 του Συμβουλίου, της 24ης Απρι
λίου 2001, που επιφυλάσσει στο Συμβούλιο εκτελεστικές εξουσίες
σχετικά με ορισμένες λεπτομερείς διατάξεις και πρακτικές διαδικα
σίες εξέτασης αιτήσεων θεώρησης (2)·
ε)

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1091/2001του Συμβουλίου, της 28ης
Μαΐου 2001, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία με θεώρηση
για διαμονή μακράς διαρκείας (3)·

στ) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 415/2003 του Συμβουλίου, της 27ης
Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνο
ρα, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης των εν λόγω θεωρήσεων
σε διερχόμενους ναυτικούς (4)·
ζ)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 390/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για την τροποποίηση
της κοινής προξενικής εγκυκλίου περί θεωρήσεων προς τις διπλω
ματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές όσον αφορά την εισα
γωγή βιομετρικών στοιχείων καθώς και διατάξεων για την οργά
νωση της παραλαβής και της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης (5).
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

63 της 13.3.1996, σ. 8.
116 της 26.4.2001, σ. 2.
150 της 6.6.2001, σ. 4.
64 της 7.3.2003, σ. 1.
131 της 28.5.2009, σ. 1.
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3.
Οι παραπομπές στις καταργούμενες πράξεις εκλαμβάνονται ως
παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με
τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΧΙΙΙ.

Άρθρο 57
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
1.
Δύο έτη μετά την έναρξη εφαρμογής όλων των διατάξεων του
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει αξιολόγηση της εφαρμο
γής του. Η συνολική αυτή αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των απο
τελεσμάτων σε σύγκριση με τους επιδιωκόμενους στόχους και της
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη
των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
2.
Η Επιτροπή διαβιβάζει την αξιολόγηση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με
βάση την αξιολόγηση, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται,
κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.
3.
Η Επιτροπή υποβάλλει, τρία έτη μετά την εφαρμογή του κανονι
σμού VIS και εν συνεχεία ανά τετραετία, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 13,
17, 40 έως 44 του παρόντος κανονισμού, που περιλαμβάνει την εφαρ
μογή της λήψης και χρήση των βιομετρικών στοιχείων, την καταλλη
λότητα του επιλεγέντος προτύπου ICAO, την τήρηση των κανόνων
προστασίας των δεδομένων, την εμπειρία με τους εξωτερικούς παρό
χους υπηρεσιών με ειδική αναφορά στη συλλογή των βιομετρικών στοι
χείων, την τήρηση του κανόνα των 59 μηνών για την αντιγραφή δακτυ
λικών αποτυπωμάτων και την οργάνωση των διαδικασιών σχετικά με
τις αιτήσεις. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης, βάσει του άρθρου 17
παράγραφοι 12, 13 και 14, και του άρθρου 50 παράγραφος 4 του
κανονισμού VIS τις περιπτώσεις όπου η λήψη δακτυλικών αποτυπωμά
των εκ των πραγμάτων δεν ήταν δυνατή ή για νομικούς λόγους δεν
απαιτείτο, εν συγκρίσει προς τις περιπτώσεις όπου έχουν ληφθεί δακτυ
λικά αποτυπώματα. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις
περιπτώσεις όπου απορρίφθηκε αίτηση θεώρησης προσώπου το οποίο
εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να παράσχει δακτυλικά αποτυπώματα.
Η έκθεση συνοδεύεται, εάν χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις προς
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.
4.
Στην πρώτη από τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3
θα εξετάζεται επίσης το ζήτημα της επαρκούς αξιοπιστίας ως προς τους
στόχους εξακρίβωσης και επαλήθευσης των δακτυλικών αποτυπωμάτων
παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών και, ειδικότερα, την εξέλιξη των
δακτυλικών αποτυπωμάτων με την ηλικία, βάσει μελέτης που διεξάγε
ται υπό την ευθύνη της Επιτροπής

Άρθρο 58
Έναρξη ισχύος
1.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.

Εφαρμόζεται από την 5η Απριλίου 2010.

3.
Τα άρθρα 52 και 53 παράγραφοι 1 στοιχεία α) έως η) και 2
ισχύουν από τις 5 Οκτωβρίου 2009.
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4.
Όσον αφορά το δίκτυο διαβουλεύσεων Σένγκεν (τεχνικές προδια
γραφές), το άρθρο 56 παράγραφος 2 στοιχείο δ) εφαρμόζεται από την
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 46 του κανονισμού VIS.
5.
Το άρθρο 32 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 34 παράγραφοι 6 και
7, και το άρθρο 35 παράγραφος 7 εφαρμόζονται από τις 5 Απριλίου
2011.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εναρμονισμένο έντυπο αίτησης
ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΕΝΓΚΕΝ
Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν

(1)

Τα μέλη των οικογενειών πολιτών της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνομο
σπονδίας (CH) δεν συμπληρώνουν τα πεδία αριθ. 21, 22, 30, 31 και 32 (που
σημειώνονται με αστερίσκο*).
Τα πεδία 1-3 συμπληρώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στο
ταξιδιωτικό έγγραφο.
1.

Επώνυμο:

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

2.

Επώνυμο κατά τη γέννηση (προηγούμενο/-α επώνυμο/(-α):

Ημερομηνία υποβολής
της αίτησης:

3.

Όνομα/-τα:

4.

Ημερομηνία γέν 5.
νησης (ημέρα6.
μήνας- έτος):

8.

Φύλο:

□ Άρρεν
□ Θήλυ

Αριθ. αίτησης:

9.

Τόπος γεννήσεως:
Χώρα γέννησης:

7.

Παρούσα
γένεια:

ιθα Αίτηση υπεβλήθη σε

Ιθαγένεια κατά
γέννηση,
τη
εάν διαφέρει:

□

Πρεσβεία/Προξε
νείο

□

Πάροχο
σιών

Άλλες ιθαγένει
ες:

□

Ενδιάμεσο εμπο
ρικό φορέα

□

Σύνορα
σία):

□

Άλλο:

Οικογενειακή κατάσταση:

□ Άγαμος/η □ Έγγαμος/η □ Καταχωρημένη σχέση συμβίωσης
□ Εν διαστάσει □ Διαζευγμένος/η □ Χήρος/α □ Άλλη (να

υπηρε

(ονομα

διευκρινιστεί):

10.

Ο ασκών τη γονική μέριμνα (όταν πρόκειται για ανηλίκους) / Νόμιμος επίτροπος (Επώ Χειριστής του φακέ
νυμο, όνομα, διεύθυνση, εάν είναι διαφορετική από εκείνη του αιτούντα, αριθ. τηλεφώ λου:
νου, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου και ιθαγένεια):

11.

Αριθμός δελτίου ταυτότητας, όπου απαιτείται:

12.

Τύπος ταξιδιωτικού εγγράφου:

Δικαιολογητικά
έγγραφα:

□

□ Απλό Διαβατήριο □ Διπλωματικό διαβατήριο □ Υπηρεσιακό διαβατήριο □ Επίσημο □
διαβατήριο □ Ειδικό διαβατήριο
□
□ Άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο (να διευκρινιστεί):

(1) Δεν απαιτείται λογότυπο για τη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Ελβε
τία.

Ταξιδιωτικό
έγγραφο
Μέσα διαβίωσης
Πρόσκληση
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13.

17.

Αριθμός ταξιδιω 14.
τικού εγγράφου:

Ημερομηνία
έκδοσης:

Ισχύει έως:

16.

Εκδόθηκε από
(χώρα):

Προσωπικά στοιχεία του μέλους της οικογένειας που είναι πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή
της Ελβετικής Συνομοσπονδίας κατά περίπτωση

□

Ταξιδιωτική
Ιατρική Ασφάλιση

□
□

Μέσα μεταφοράς
Άλλο:

Απόφαση για τη θεώ
ρηση:

□
□
□
□
□

A

Συγγένεια με πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας κατά περίπτω
ση:

□

Ισχύει:

□ σύζυγος □ τέκνο □ εγγόνι □ συντηρούμενος ανιών
□ Καταχωρημένη σχέση συμβίωσης □ άλλο:

Από:

Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης
(ημέρα-μήνας-έτος):

18.

15.

Όνομα(-τα):

Ιθαγένεια:

Αριθ. ταξιδιωτικού
εγγράφου ή δελτίου
ταυτότητας:

Διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος:

20.

Διαμονή σε χώρα διαφορετική από εκείνη της χώρας παρούσας ιθαγένειας:
αριθ.

Χορηγείται:
C
LTV (θεωρήσεις
περιορισμένης
εδαφικής ισχύος)

Έως:

19.

□ Όχι
□ Ναι Άδεια διαμονής ή ισοδύναμο έγγραφο

Απορρίπτεται

Αριθ. τηλεφώνου:

Ισχύει έως

*21. Επάγγελμα που ασκείται επί του παρόντος:

Αριθμός εισόδων:

□

1
πλές

□

2

□

Πολλα

*22. Όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου εργοδότη. Για σπουδαστές, όνομα και διεύ
Αριθμός ημερών:
θυνση εκπαιδευτικού ιδρύματος:

23.

Λόγος (-οι) ταξιδιού:

□ Τουρισμός □ Επαγγελματικοί λόγοι □ Επίσκεψη σε οικογένεια ή φίλους □ Πολιτι
στικοί λόγοι □ Αθλητικοί λόγοι □ Επίσημη επίσκεψη □ Ιατρικοί λόγοι □ Σπουδές □
Διέλευση από αερολιμένα □ Άλλοι λόγοι (να διευκρινιστεί):
24.

Πρόσθετες πληροφορίες για τον σκοπό της διαμονής:

25.

Κράτος μέλος του κύριου προορισμού
(και άλλα κράτη μέλη προορισμού,
κατά περίπτωση):

27.

Αριθμός αιτούμενων εισόδων:

26.

Κράτος μέλος πρώτης εισόδου:

□ Μία είσοδος □ Δύο είσοδοι □ Πολλαπλές είσοδοι
Προβλεπόμενη ημερομηνία της πρώτης προβλεπόμενης διαμονής στο χώρο Σένγκεν:
Προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από το χώρο Σένγκεν μετά την πρώτη προβλε
πόμενη διαμονή:

28.

Έχουν ληφθεί δακτυλικά αποτυπώματα στο παρελθόν στο πλαίσιο αίτησης για θεώρηση
Σένγκεν: □ Όχι □ Ναι
Ημερομηνία, εάν γνωρίζετε ....................... Αριθμός της αυτοκόλλητης θεώρησης, εάν
είναι γνωστός ......................
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29.

Άδεια εισόδου για τη χώρα τελικού προορισμού, εάν υπάρχει:
Χορηγήθηκε από

Ισχύει από

έως

*30. Επώνυμο και όνομα προσκαλούντος(-ντων) στο (στα) κράτος(-η) μέλος(-η). Εάν δεν
συντρέχει αυτή η περίπτωση, όνομα ξενοδοχείου ή προσωρινού καταλύματος στο
(στα) κράτος(-η) μέλος(-η):
Διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση προ Αριθ. τηλεφώνου:
σκαλούντος/ξενοδοχείου/προσωρινού καταλύ
ματος:
*31. Επωνυμία και διεύθυνση προσκαλούσας εταιρείας/οργάνωσης:
Επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, αριθ. τηλεφώνου
και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου
επαφής στην εταιρεία/οργάνωση:

Αριθ. τηλεφώνου εταιρείας/οργάνωσης:

*32. Τα έξοδα ταξιδίου και διαβίωσης κατά τη διαμονή του αιτούντος καλύπτονται:

□

από τον ίδιο τον αιτούντα/την ίδια την
αιτούσα

□

Μετρητά
Ταξιδιωτικές επιταγές

Μέσα διαβίωσης:

Πιστωτική κάρτα

□
□
□

Προπληρωμένη διαμονή
Προπληρωμένη μεταφορά
Άλλα (να διευκρινιστούν):

εταιρεία,

□ που αναφέρεται στο πεδίο 30 ή 31
□ άλλο (να διευκρινιστεί):

Μέσα διαβίωσης:

□
□
□
□
□
□

από χορηγό (φιλοξενούντα,
οργάνωση), να διευκρινιστεί:

□
□

Μετρητά
Παρέχεται κατάλυμα
Καλύπτονται όλες οι δαπάνες κατά τη
διαμονή
Προπληρωμένη μεταφορά
Άλλα (να διευκρινιστούν):

Γνωρίζω ότι το τέλος θεώρησης δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης.

Ισχύει σε περίπτωση αίτησης για θεώρηση πολλαπλών εισόδων:
Γνωρίζω ότι χρειάζεται να διαθέτω κατάλληλη ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση για την πρώτη παραμονή μου και για
τυχόν μεταγενέστερες επισκέψεις στο έδαφος των κρατών μελών.

Γνωρίζω και δέχομαι τα ακόλουθα: να συλλεχθούν τα στοιχεία που απαιτούνται από την παρούσα αίτηση και να
ληφθεί η φωτογραφία μου και, εφόσον απαιτείται, να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα, που είναι υποχρεωτικά για
την εξέταση της αίτησης και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και τα οποία περιλαμβάνονται στο
παρόν έντυπο αίτησης, καθώς και τα δακτυλικά αποτυπώματα και η φωτογραφία μου θα γνωστοποιηθούν στις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από αυτές, ώστε να ληφθεί απόφαση
σχετικά με την αίτησή μου.
Αυτά τα δεδομένα καθώς και τα δεδομένα που αφορούν την απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με την αίτησή μου ή
απόφαση κατάργησης, ανάκλησης ή παράτασης χορηγηθείσας θεώρησης καταχωρίζονται και αποθηκεύονται στο
σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) για μέγιστο διάστημα 5 ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου είναι
προσβάσιμα από τις αρχές θεώρησης και τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων θεωρήσεων στα εξωτερικά
σύνορα και εντός των κρατών μελών και από τις αρχές μετανάστευσης και ασύλου στα κράτη μέλη με σκοπό την
επαλήθευση της πλήρωσης των προϋποθέσεων νόμιμης εισόδου, διαμονής και κατοικίας στο έδαφος των κρατών μελών,
για την αναγνώριση προσώπων τα οποία δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις αυτές, για την εξέταση των
αιτήσεων ασύλου και για τον καθορισμό της ευθύνης για την εν λόγω εξέταση. Υπό ορισμένους όρους τα στοιχεία θα
είναι επίσης διαθέσιμα στις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπόλ, για τους σκοπούς της
πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Η αρμόδια
για την επεξεργασία των δεδομένων αρχή του κράτους μέλους είναι: [(...................................... )].
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Γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα να ζητήσω, από οποιοδήποτε κράτος μέλος, να μου γνωστοποιήσει τα δεδομένα που με
αφορούν και έχουν καταχωριστεί στο VIS καθώς και το κράτος μέλος που διαβίβασε τα στοιχεία, και να ζητήσω τη
διόρθωση των δεδομένων που με αφορούν και είναι εσφαλμένα καθώς και τη διαγραφή των δεδομένων που με αφορούν
και έγιναν αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας. Κατόπιν ρητού αιτήματός μου, η αρχή που εξετάζει την αίτησή μου θα
με ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να ασκώ το δικαίωμά μου να ελέγχω τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που με αφορούν και να ζητήσω τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
δικαιωμάτων προσφυγής σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του αντίστοιχου κράτους μέλους. Η εθνική εποπτική αρχή του εν
λόγω κράτους μέλους [στοιχεία επαφής: ..................................... ] θα εξετάσει τις αξιώσεις που αφορούν την προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Δηλώνω ότι εξ όσων γνωρίζω όλες οι πληροφορίες που παρέχω είναι αληθείς και πλήρεις. Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής
δήλωση συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής μου ή την ακύρωση ήδη χορηγηθείσας θεώρησης και ενδεχομένως, την
επιβολή ποινικών κυρώσεων δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους που εξετάζει την αίτηση.
Εάν η θεώρηση χορηγηθεί, δεσμεύομαι να εξέλθω από το έδαφος των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της. Έχω
ενημερωθεί ότι η κατοχή θεώρησης αποτελεί μία μόνον από τις προϋποθέσεις εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών
μελών. Το γεγονός και μόνον ότι μου χορηγήθηκε θεώρηση δεν σημαίνει ότι δικαιούμαι αποζημίωση σε περίπτωση που
δεν πληρώ τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399 (κώδικας συνόρων
Σένγκεν), γεγονός το οποίο συνεπάγεται την άρνηση εισόδου μου. Οι προϋποθέσεις εισόδου ελέγχονται εκ νέου κατά την
είσοδο στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών.

Τόπος και ημερομηνία:

Υπογραφή:
(υπογραφή ασκούντος γονική μέριμνα/νόμι
μου κηδεμόνα, κατά περίπτωση):
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ενδεικτικός κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων
Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 14, τα οποία πρέπει να
υποβληθούν από τους αιτούντες θεώρηση, μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλου
θα:
A. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
1) για ταξίδια επαγγελματικού χαρακτήρα:
α) πρόσκληση επιχείρησης ή αρχής για συμμετοχή σε συνεδριάσεις, δια
σκέψεις ή εκδηλώσεις εμπορικού, βιομηχανικού χαρακτήρα ή υπηρε
σιακές·
β) άλλα έγγραφα από όπου προκύπτει η ύπαρξη εμπορικών ή υπηρεσια
κών σχέσεων·
γ) εισιτήρια για εκθέσεις και συνέδρια, εφόσον υπάρχουν·
δ) έγγραφα που αποδεικνύουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της
εταιρείας·
ε) έγγραφα που αποδεικνύουν το καθεστώς απασχόλησης του αιτούντος
στην εταιρεία·
2) για ταξίδια πραγματοποιούμενα στα πλαίσια σπουδών ή άλλου είδους
κατάρτισης:
α) πιστοποιητικό εγγραφής σε εκπαιδευτικό ίδρυμα με σκοπό τη συμμε
τοχή σε θεωρητικά ή πρακτικά μαθήματα βασικής κατάρτισης και
διαρκούς εκπαίδευσης·
β) φοιτητικές ταυτότητες ή βεβαιώσεις σχετικές με τα παρακολουθούμενα
μαθήματα·
3) για ταξίδια τουριστικού ή ιδιωτικού χαρακτήρα:
α) έγγραφα σχετικά με το κατάλυμα:
— πρόσκληση του φιλοξενούντος, εάν παρέχει κατάλυμα στον ενδια
φερόμενο,
— δικαιολογητικό από τον οργανισμό ο οποίος παρέχει το κατάλυμα,
ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό στο οποίο αναφέ
ρεται το προβλεπόμενο κατάλυμα·
β) έγγραφα σχετικά με τη διαδρομή:
— επιβεβαίωση της κράτησης οργανωμένου ταξιδίου ή οιοδήποτε
άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό στο οποίο αναφέρονται τα προ
βλεπόμενα σχέδια ταξιδίου,
— σε περίπτωση διέλευσης: θεώρηση ή άλλη άδεια εισόδου για την
τρίτη χώρα προορισμού· εισιτήρια για τη συνέχεια του ταξιδιού·
4) για ταξίδια με σκοπό τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις πολιτικού, επιστημο
νικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού ή που πραγματοποιούνται
για άλλους λόγους:
— προσκλήσεις, εισιτήρια εισόδου, εγγραφές ή προγράμματα, όπου ανα
φέρεται, (στο μέτρο του δυνατού), το όνομα του προσκαλούντος οργα
νισμού και η διάρκεια της παραμονής ή οιοδήποτε άλλο κατάλληλο
δικαιολογητικό το οποίο αναφέρει τον σκοπό της επίσκεψης·
5) για ταξίδια μελών επίσημων αντιπροσωπειών που μετά από επίσημη πρό
σκληση προς την κυβέρνηση της συγκεκριμένης τρίτης χώρας συμμετέ
χουν σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα
ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην επι
κράτεια των κρατών μελών από διακυβερνητικούς οργανισμούς:
— επιστολή εκδοθείσα από αρχή της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, η
οποία βεβαιώνει ότι ο αιτών είναι μέλος της επίσημης αντιπροσωπείας
και ταξιδεύει σε κράτος μέλος για να συμμετάσχει στις προαναφερ
θείσες εκδηλώσεις, μαζί με αντίγραφο της επίσημης πρόσκλησης·
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6) για ταξίδια που πραγματοποιούνται για ιατρικούς λόγους:
— επίσημο έγγραφο του νοσηλευτικού ιδρύματος που βεβαιώνει την
ανάγκη ιατρικής περίθαλψης σ’ αυτό, καθώς και απόδειξη της επάρ
κειας οικονομικών μέσων για την πληρωμή της θεραπείας.
Β. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ
1) κράτηση εισιτηρίου επιστροφής ή εισιτηρίου τουριστικής κυκλοφορίας·
2) απόδειξη της ύπαρξης οικονομικών μέσων στη χώρα κατοικίας·
3) απόδειξη απασχόλησης: αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών·
4) απόδειξη ακίνητης ιδιοκτησίας·
5) απόδειξη ένταξης στη χώρα κατοικίας: οικογενειακοί δεσμοί, επαγγελμα
τικό καθεστώς.
Γ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
1) άδεια του έχοντος τη γονική εξουσία ή του κηδεμόνος (στην περίπτωση
ανηλίκου που δεν ταξιδεύει με τους ανωτέρω)·
2) απόδειξη οικογενειακών δεσμών με τον προσκαλούντα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΝΥΕΙ
ΟΤΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ

… θεώρηση … (1)
xx/xx/xxxx (2)

… (3)

Παράδειγμα:
θεώρηση C FR
22.4.2009

Consulat de France

Djibouti

Η σφραγίδα τοποθετείται στην πρώτη διαθέσιμη σελίδα του ταξιδιωτικού εγγρά
φου που δεν περιλαμβάνει εγγραφές ή σφραγίδες.

(1) Κωδικός του κράτους μέλους που εξετάζει την αίτηση. Χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του
παραρτήματος Χ σημείο 1.1.
(2) Ημερομηνία υποβολής της αίτησης (οκτώ ψηφία: xx ημέρα, xx μήνας, xxxx έτος).
(3) Αρχή που εξετάζει την αίτηση θεώρησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Κοινός κατάλογος τρίτων χωρών που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 539/2001, παράρτημα I, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην
υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα κατά τη διέλευση από τη
διεθνή ζώνη διέλευσης των αερολιμένων που βρίσκονται στο έδαφος των
κρατών μελών
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΓΚΑΝΑ
ΙΡΑΝ
ΙΡΑΚ
ΝΙΓΗΡΙΑ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΣΟΜΑΛΙΑ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΑΝΔΟΡΡΑ:
— autorització temporal (προσωρινή άδεια μετανάστευσης — πράσινου χρώμα
τος),
— autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (προσωρινή
άδεια μετανάστευσης για υπαλλήλους αλλοδαπών επιχειρήσεων — πράσινου
χρώματος),
— autorització residència i treball (άδεια διαμονής και εργασίας — πράσινου
χρώματος),
— autorització residència i treball del personal d'ensenyament (άδεια διαμονής
και εργασίας για εκπαιδευτικούς λειτουργούς — πράσινου χρώματος),
— autorització temporal per estudis o per recerca (προσωρινή άδεια μετανάστευ
σης για σπουδές ή έρευνα — πράσινου χρώματος),
— autorització temporal en pràctiques formatives (προσωρινή άδεια μετανάστευ
σης για πρακτική άσκηση και επιμόρφωση — πράσινου χρώματος),
— autorització residència (άδεια διαμονής — πράσινου χρώματος).
ΚΑΝΑΔΑΣ:
— permanent resident (PR) card) (Δελτίο μόνιμου κατοίκου),
— permanent Resident Travel Document (PRTD) (Ταξιδιωτικό έγγραφο μόνιμου
κατοίκου).
ΙΑΠΩΝΙΑ:
— δελτίο διαμονής.
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ:
— permesso di soggiorno ordinario (διάρκεια ισχύος ένα έτος, ανανεώνεται
αυτοδικαίως),
— ειδικές άδειες διαμονής για τους ακόλουθους λόγους (διάρκεια ισχύος ένα
έτος, ανανεώνονται αυτοδικαίως): παρακολούθηση πανεπιστημιακών μαθη
μάτων, αθλητικοί λόγοι, υγειονομική περίθαλψη, θρησκευτικοί λόγοι, εργα
σία ως νοσηλευτές/-τριες σε δημόσια νοσοκομεία, διπλωματικά καθήκοντα,
συγκατοίκηση, άδεια για ανηλίκους, ανθρωπιστικοί λόγοι, γονική άδεια,
— άδειες εποχικής και προσωρινής εργασίας (διάρκεια ισχύος ένδεκα μήνες,
ανανεώνονται αυτοδικαίως),
— δελτίο ταυτότητας χορηγούμενο σε άτομα που έχουν επίσημη κατοικία «re
sidenza» στον Άγιο Μαρίνο (διάρκεια ισχύος πέντε έτη).
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ:
— έγκυρη θεώρηση μετανάστευσης που δεν έχει λήξει· μπορεί να χορηγείται
στον λιμένα εισόδου για ένα έτος ως προσωρινή απόδειξη διαμονής, εν
αναμονή έκδοσης του δελτίου I-551.
— έγκυρο δελτίο I-551 που δεν έχει λήξει (Permanent Resident Card)·διάρκεια
ισχύος από δύο έως δέκα έτη - αναλόγως της κατηγορίας εισόδου· εάν το
δελτίο δεν φέρει ημερομηνία λήξης, έχει ισχύ ταξιδιωτικού εγγράφου,
— έγκυρο δελτίο I-327 που δεν έχει λήξει (Re-entry Permit),
— έγκυρο δελτίο I-571 που δεν έχει λήξει (Ταξιδιωτικό έγγραφο πρόσφυγα, το
οποίο χορηγείται ως «Δελτίο μόνιμου αλλοδαπού κατοίκου» - «Permanent
Resident Alien»).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(1)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ/ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
κα/κ.,

□

Η/Το ................. πρεσβεία/γενικό προξενείο/προξενείο/[άλλη αρμόδια αρχή]
στ ................. [εξ ονόματος τ… (όνομα του εκπροσωπούμενου κράτους
μέλους)],

□
□

[Άλλη αρμόδια αρχή] του/της

·

Οι αρμόδιες για τον έλεγχο των προσώπων αρχές στ

έχει/έχουν

□
□

εξετάσει την αίτησή σας·

□

Η θεώρηση
απορρίφθηκε

εξετάσει τη θεώρηση υπ' αριθ.: ................. , που εκδόθηκε: ..........................
[ημέρα/μήνας/έτος].

□

Η θεώρηση
καταργήθηκε

□

Η θεώρηση
ανακλήθηκε

Η απόφαση αυτή βασίζεται στον (στους) ακόλουθο(-ους) λόγο(-ους):

2.

□
□

3.

□

δεν παρεσχέθη απόδειξη ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε νομίμως επαρκή
μέσα διαβίωσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής ή για τα
μέσα επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή διαμονής ή για τη διέλευση σε
τρίτη χώρα στην οποία η είσοδός σας είναι εξασφαλισμένη

4.

□

δεν παρεσχέθη απόδειξη ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε νομίμως επαρκή
μέσα διαβίωσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής ή για τα
μέσα επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή διαμονής ή για τη διέλευση σε
τρίτη χώρα στην οποία η είσοδός σας είναι εξασφαλισμένη

5.

□ έχετε διαμείνει ήδη για 90 ημέρες κατά τη διάρκεια περιόδου 180 ημερών

1.

υποβλήθηκε πλαστό/παραποιημένο ταξιδιωτικό έγγραφο
δεν παρεσχέθη αιτιολόγηση του σκοπού και των συνθηκών της προβλε
πόμενης διαμονής

στο έδαφος των κρατών μελών βάσει ενιαίας θεώρησης ή θεώρησης
περιορισμένης εδαφικής ισχύος

6.

□ είστε καταχωρημένος στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) με σκοπό
την απαγόρευση εισόδου από

7.

(μνεία του κράτους μέλους)

□ ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σας θεωρούν απειλή για τη δημόσια τάξη
ή την εσωτερική ασφάλεια

8.

□ ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σας θεωρούν απειλή για τη δημόσια υγεία

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 2016/399 (Κώδικας συνόρων Σένγκεν)

(1) Δεν απαιτείται λογότυπο για τη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Ελβε
τία.
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9.

□ ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σας θεωρούν απειλή για τις διεθνείς τους
σχέσεις

10.

□

οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν για την αιτιολόγηση του σκοπού και
των συνθηκών της προβλεπόμενης διαμονής δεν ήταν αξιόπιστες

11.

□

υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία των δηλώσεων
όσον αφορά ........................... (να προσδιοριστεί)

12.

□

υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία, ως προς τη γνη
σιότητα των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβλήθηκαν ή ως προς την
ακρίβεια του περιεχομένου τους

13.

□

υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς την πρόθεσή σας να εγκαταλεί
ψετε το έδαφος των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της θεώ
ρησης

14.

□

δεν παρεσχέθησαν επαρκείς αποδείξεις ότι δεν ήσασταν σε θέση να
καταθέσετε αίτηση θεώρησης εκ των προτέρων, η οποία να δικαιολογεί
την κατάθεση αίτησης θεώρησης στα σύνορα

15.

□

δεν παρεσχέθη αιτιολόγηση για τον σκοπό και τις συνθήκες της σκοπού
μενης διέλευσης από τον αερολιμένα

16.

□

δεν έχετε παράσχει αποδείξεις για την κατοχή επαρκούς και ισχύουσας
ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης

17.

□

ζητήθηκε ανάκληση της θεώρησης από τον κάτοχο της θεώρησης (2).

Πρόσθετες παρατηρήσεις:

Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά της απόφασης απόρριψης/κατάργησης/
ανάκλησης θεώρησης.
Οι κανόνες σχετικά με την προσφυγή κατά αποφάσεων απόρριψης/κατάργησης/
ανάκλησης θεώρησης παρατίθενται σε: (παραπομπή στο εθνικό δίκαιο):

Αρμόδια αρχή στην οποία μπορεί να ασκηθεί η προσφυγή: (στοιχεία επικοινω
νίας)

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε θα βρείτε
στη διεύθυνση: (στοιχεία επικοινωνίας)

Η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί εντός: (μνεία της προθεσμίας):

Ημερομηνία και σφραγίδα της πρεσβείας/του γενικού προξενείου/του προξενεί
ου/των αρμόδιων για τον έλεγχο των προσώπων αρχών/άλλων αρμόδιων αρχών:
Υπογραφή ενδιαφερομένου (3):

__________

(2) Για ανάκληση θεώρησης που βασίζεται σε αυτό τον λόγο, δεν είναι δυνατή η άσκηση
δικαιώματος προσφυγής
(3) Εφόσον απαιτείται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η
ΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ
ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A. Η νομική πράξη:
α) απαριθμεί τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται από τον εξωτερικό
πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 6 του παρόντος
κανονισμού·
β) αναφέρει τους τόπους όπου προβλέπεται να λειτουργεί ο εξωτερικός πάρο
χος υπηρεσιών και το προξενείο στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριμένο
κέντρο υποβολής αιτήσεων·
γ) απαριθμεί τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το υποχρεωτικό τέλος εξυ
πηρέτησης·
δ) δίνει εντολή στον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών να ενημερώνει με σαφή
νεια το κοινό ότι άλλες επιβαρύνσεις καλύπτουν προαιρετικές υπηρεσίες.
B. Στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων του, ο εξωτερικός πάροχος
υπηρεσιών προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες στον τομέα της προστασίας
δεδομένων:
α) παρεμποδίζει συνεχώς οποιαδήποτε άνευ αδείας ανάγνωση, αντιγραφή,
τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων θεωρήσεων, ιδίως κατά τη διαβί
βασή τους στο προξενείο του αρμόδιου για την εξέταση της αίτησης
κράτους μέλους·
β) σύμφωνα με τις εντολές των αρμόδιων κρατών μελών, διαβιβάζει τα
δεδομένα:
— κρυπτογραφημένα σε ηλεκτρονική μορφή, ή
— σε υλικό μέσο, με ασφαλή τρόπο·
γ) διαβιβάζει τα δεδομένα το ταχύτερο δυνατό:
— στην περίπτωση των διαβιβαζόμενων δεδομένων σε υλικό μέσο, του
λάχιστον άπαξ εβδομαδιαίως,
— στην περίπτωση των ηλεκτρονικά διαβιβαζόμενων κρυπτογραφημέ
νων δεδομένων, στο τέλος της ημέρας συλλογής τους, το αργότερο,
δ) εξασφαλίζει κατάλληλα μέσα εντοπισμού των ατομικών φακέλων αιτή
σεων προς και από το προξενείο·
ε)

διαγράφει τα δεδομένα το αργότερο επτά ημέρες μετά τη διαβίβασή τους
διαγράφει τα δεδομένα και εξασφαλίζει ότι τα μόνα δεδομένα που τηρού
νται είναι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος
προς διευκόλυνση των προκαθορισμένων συναντήσεων, καθώς και ο
αριθμός διαβατηρίου έως την επιστροφή του διαβατηρίου στον αιτούντα,
αλλά και αυτά διαγράφονται μετά από πέντε ημέρες·

στ) διασφαλίζει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που απαι
τούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι
τυχαίας ή παράνομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, άνευ
αδείας κοινολόγησης ή πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, ιδίως όταν η
συνεργασία συνεπάγεται τη διαβίβαση φακέλων και δεδομένων στο προ
ξενείο του ή των αρμόδιων κρατών μελών, καθώς και έναντι κάθε άλλης
μορφής παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
ζ)

επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνον για τους σκοπούς της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων εξ ονόματος
του εκάστοτε κράτους μέλους·

η) τηρεί προδιαγραφές περί προστασίας δεδομένων τουλάχιστον ισότιμες με
τις οριζόμενες στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679·
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θ) παρέχει στους αιτούντες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
το άρθρο 37 του κανονισμού VIS.
Γ. Στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων του, ο εξωτερικός πάροχος
υπηρεσιών προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες στον τομέα της συμπεριφοράς
του προσωπικού:
α) εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι δεόντως καταρτισμένο·
β) μεριμνά ώστε το προσωπικό του κατά την άσκηση των καθηκόντων του:
— υποδέχεται με ευγενικό τρόπο τους αιτούντες,
— σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα των αιτούντων,
δεν προβαίνει σε διακρίσεις έναντι προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής
ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού, και
— σέβεται τους κανόνες εχεμύθειας· οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται
και όταν τα μέλη του προσωπικού εγκαταλείπουν τις θέσεις εργασίας
τους ή μετά την καταγγελία ή τη λήξη της νομικής πράξης·
γ) διαθέτει τα στοιχεία ταυτότητας του απασχολούμενου προσωπικού στον
εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή·
δ) αποδεικνύει ότι το προσωπικό διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο και την
απαιτούμενη εμπειρία.
Δ. Σε σχέση με την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων του, όσον αφορά την
προστασία δεδομένων, ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών:
α) παρέχει πρόσβαση του εντεταλμένου από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος
προσωπικού στις εγκαταστάσεις του ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση, ιδίως για σκοπούς επιθεώρησης·
β) εξασφαλίζει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης στο πρόγραμμα
προκαθορισμένων συναντήσεων για σκοπούς επιθεώρησης·
γ) εξασφαλίζει τη χρήση σχετικών μεθόδων παρακολούθησης (π.χ. έλεγχος
αιτούντων, διαδικτυακό εικονοσκόπιο (webcam))·
δ) εξασφαλίζει την πρόσβαση από την εθνική αρχή προστασίας δεδομένων
του κράτους μέλους στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες
προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης υποβολής
εκθέσεων, εξωτερικών ελέγχων και τακτικών αιφνίδιων ελέγχων·
ε) υποβάλλει αμελλητί γραπτή έκθεση στα αντίστοιχα κράτη μέλη για τυχόν
παραβιάσεις ασφάλειας ή καταγγελίες από τους αιτούντες σχετικά με
καταχρηστική χρήση δεδομένων ή πρόσβαση σε αυτά χωρίς εξουσιοδότη
ση, και συντονίζεται με τα εν λόγω κράτη μέλη για την εξεύρεση λύσεων
και την ταχεία παροχή επεξηγηματικών απαντήσεων στους καταγγέλλο
ντες αιτούντες.
E. Στο πλαίσιο των γενικών διατάξεων, ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών:
α) ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων για την εξέταση της αίτη
σης κρατών μελών·
β) υιοθετεί τα κατάλληλα μέτρα κατά της διαφθοράς (π.χ. διατάξεις για τις
αποδοχές του προσωπικού, συνεργασία κατά την επιλογή των απασχολού
μενων στο έργο μελών του προσωπικού, δύο υπάλληλοι ανά καθήκον,
αρχή της εκ περιτροπής απασχόλησης)·
γ) σέβεται πλήρως τις διατάξεις της νομικής πράξης, η οποία θα περιέχει
ρήτρα αναστολής ή λήξης, ιδίως σε περίπτωση παράβασης των καθορι
σμένων κανόνων, καθώς και ρήτρα αναθεώρησης προκειμένου να διασφα
λίζεται ότι η νομική πράξη περιλαμβάνει τις βέλτιστες πρακτικές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Σκοπός και ορισμοί
Άρθρο 1
Σκοπός
Οι ακόλουθες ειδικές διαδικασίες και όροι διευκολύνουν την υποβολή αιτήσεων
θεωρήσεων και τη χορήγηση θεωρήσεων στα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας
κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων που οργανώ
νει κράτος μέλος.
Επιπλέον, εφαρμόζονται οι συναφείς διατάξεις του κοινοτικού κεκτημένου σχε
τικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και χορήγησης θεωρήσεων.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:
1) «αρμόδιοι οργανισμοί»: αφορούν τα μελετώμενα μέτρα προς διευκόλυνση
των διαδικασιών αίτησης και χορήγησης θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμ
πιακής οικογένειας που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς ή/και Παραολυμ
πιακούς Αγώνες και είναι οι επίσημοι οργανισμοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τον
ολυμπιακό χάρτη, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στην οργανωτική επιτροπή
του κράτους μέλους που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπια
κούς Αγώνες καταλόγους των μελών της ολυμπιακής οικογένειας προκειμέ
νου να εκδοθούν δελτία διαπίστευσης για τους Αγώνες·
2) «μέλος της ολυμπιακής οικογένειας»: κάθε πρόσωπο, μέλος της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, των Διε
θνών Ομοσπονδιών, των Εθνικών Επιτροπών των Ολυμπιακών και Παραο
λυμπιακών Αγώνων, των Οργανωτικών Επιτροπών των Ολυμπιακών Αγώνων
και των εθνικών ενώσεων, π.χ. αθλητές, κριτές/διαιτητές, προπονητές και
λοιποί τεχνικοί στον χώρο του αθλητισμού, ιατρικό προσωπικό συνδεδεμένο
με τις ομάδες ή μεμονωμένοι αθλητές ή αθλήτριες καθώς και δημοσιογράφοι
διαπιστευμένοι στα μέσα ενημέρωσης, ανώτατα στελέχη, δωρητές, χορηγοί ή
άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι, που δέχεται να υπαχθεί στον ολυμπιακό
χάρτη και να ενεργεί υπό τον έλεγχο και την ανώτατη αιγίδα της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής, αναγράφεται δε στους καταλόγους των αρμόδιων
οργανισμών προς διαπίστευση από την οργανωτική επιτροπή του κράτους
μέλους που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες,
προκειμένου να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς ή/και Παραολυμπιακούς
Αγώνες του [έτους]·
3) «ολυμπιακά δελτία διαπίστευσης»: χορηγούμενα από την οργανωτική επι
τροπή του κράτους μέλους που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς και Παραο
λυμπιακούς Αγώνες, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία: δύο έγγραφα
ασφαλείας, ένα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα για τους Παραολυμ
πιακούς Αγώνες, έκαστο των οποίων φέρει τη φωτογραφία του κατόχου του,
αποδεικνύοντας την ταυτότητα του μέλους της ολυμπιακής οικογένειας, και
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται οι αθλη
τικοί αγώνες καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις που προβλέπονται καθ’ όλη τη
διάρκεια των Αγώνων·
4) «διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων»: η περίοδος κατά
την οποία διαρκούν οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες·
5) «οργανωτική επιτροπή του κράτους μέλους που διοργανώνει τους Ολυμπια
κούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες»: η επιτροπή η οποία έχει συσταθεί από
το κράτος μέλος της διοργάνωσης σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία για
την οργάνωση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, και αποφα
σίζει για τη διαπίστευση των μελών της ολυμπιακής οικογένειας που συμμε
τέχουν στους αγώνες·
6) «υπηρεσίες υπεύθυνες για τη χορήγηση θεωρήσεων»: οι υπηρεσίες που ορί
ζονται από το κράτος μέλος που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς και τους
Παραολυμπιακούς Αγώνες για να εξετάζουν τις αιτήσεις και να προβαίνουν
στη χορήγηση θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Χορήγηση θεωρήσεων
Άρθρο 3
Όροι
Δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δύναται να χορηγείται θεώρηση μόνον εφό
σον ο ενδιαφερόμενος:
α) έχει ορισθεί από έναν από τους αρμόδιους οργανισμούς και διαπιστευθεί από
την οργανωτική επιτροπή του κράτους μέλους που διοργανώνει τους Ολυμ
πιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες για να συμμετάσχει στους Ολυμπια
κούς ή/και Παραολυμπιακούς Αγώνες·
β) είναι κάτοχος έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου που επιτρέπει τη διέλευση των
εξωτερικών συνόρων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του κώδικα συνό
ρων Σένγκεν·
γ) δεν συγκαταλέγεται στα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία έχουν καταχωρι
στεί με σκοπό την απαγόρευση εισόδου·
δ) δεν θεωρείται ότι αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια
ή τις διεθνείς σχέσεις κανενός από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4
Υποβολή της αίτησης
1.
Κατά την κατάρτιση του καταλόγου των προσώπων που επιλέγονται προς
συμμετοχή στους Ολυμπιακούς ή/και Παραολυμπιακούς Αγώνες, ο αρμόδιος
οργανισμός μπορεί να προβαίνει, ταυτόχρονα με την αίτηση έκδοσης του ολυμ
πιακού δελτίου διαπίστευσης για τα επιλεγόμενα πρόσωπα, στην υποβολή ομα
δικής αίτησης για τη χορήγηση θεωρήσεων για τα επιλεγόμενα πρόσωπα που
υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής θεώρησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 539/2001, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άδειας διαμονής, η
οποία έχει εκδοθεί από κράτος μέλος, ή άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από
το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία, σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχε
τικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών
τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών
μελών (1).
2.
Οι ομαδικές αιτήσεις χορήγησης θεωρήσεων για τα ενδιαφερόμενα πρό
σωπα διαβιβάζονται ταυτόχρονα με τις αιτήσεις για την έκδοση του ολυμπιακού
δελτίου διαπίστευσης στην οργανωτική επιτροπή του κράτους μέλους που διορ
γανώνει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, σύμφωνα με τη δια
δικασία που έχει καθορίσει η ίδια.
3.
Για τα άτομα που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς ή/και Παραολυμπια
κούς Αγώνες, υποβάλλεται μία μόνο αίτηση θεώρησης ανά άτομο.
4.
Η οργανωτική επιτροπή του κράτους μέλους που διοργανώνει τους Ολυμ
πιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, διαβιβάζει, το ταχύτερο, στις υπηρεσίες
που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση θεωρήσεων, τις ομαδικές αιτήσεις χορήγη
σης θεωρήσεων, μαζί με αντίγραφα των αιτήσεων έκδοσης του ολυμπιακού
δελτίου διαπίστευσης για τους ενδιαφερομένους, στις οποίες αναγράφονται το
όνομα, το επώνυμο, η ιθαγένεια, το φύλο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, ο
αριθμός, το είδος και η ημερομηνία λήξης του ταξιδιωτικού εγγράφου.

Άρθρο 5
Εξέταση της συλλογικής αίτησης για τη χορήγηση θεωρήσεων και
τύπος της χορηγούμενης θεώρησης
1.
Η θεώρηση χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση θεω
ρήσεων, μετά από εξέταση η οποία αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι
όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3.

▼M3
2.
Η χορηγούμενη θεώρηση είναι ομοιόμορφη θεώρηση, πολλαπλών εισόδων,
η οποία επιτρέπει τη διαμονή μέχρι 90 ημέρες κατά τη διάρκεια των Ολυμπια
κών ή/και Παραολυμπιακών Αγώνων.
(1) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
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3.
Εάν το ενδιαφερόμενο μέλος της ολυμπιακής οικογένειας δεν πληροί τους
όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 στοιχεία γ) ή δ), οι αρμόδιες για τη
χορήγηση θεωρήσεων υπηρεσίες μπορούν να χορηγήσουν θεώρηση περιορισμέ
νης εδαφικής ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6
Μορφή θεώρησης
1.
Η θεώρηση έχει τη μορφή δύο αριθμών που τίθενται επί του ολυμπιακού
δελτίου διαπίστευσης. Ο πρώτος αριθμός είναι ο αριθμός της θεώρησης. Στην
περίπτωση ομοιόμορφης θεώρησης, ο αριθμός αποτελείται από επτά (7) στοιχεία:
προηγείται το γράμμα «C» και ακολουθούν έξι (6) ψηφία. Στην περίπτωση
θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος, ο αριθμός αποτελείται από οκτώ (8)
στοιχεία: προηγούνται τα γράμματα «ΧΧ» (1) και ακολουθούν έξι (6) ψηφία. Ο
δεύτερος αριθμός είναι ο αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου του ενδιαφερομέ
νου.
2.
Οι αρμόδιες για τη χορήγηση θεωρήσεων υπηρεσίες διαβιβάζουν στην
οργανωτική επιτροπή του κράτους μέλους που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς
και Παραολυμπιακούς Αγώνες τους αριθμούς των θεωρήσεων προκειμένου να
εκδοθούν τα ολυμπιακά δελτία διαπίστευσης.

Άρθρο 7
Απαλλαγή από τέλη
Για την εξέταση των αιτήσεων και τη χορήγηση των θεωρήσεων δεν εισπράττο
νται τέλη από τις αρμόδιες για τη χορήγηση θεωρήσεων υπηρεσίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Γενικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 8
Ακύρωση θεώρησης
Εάν ο κατάλογος των ατόμων που προτείνονται προς συμμετοχή στους Ολυμ
πιακούς ή/και Παραολυμπιακούς Αγώνες τροποποιηθεί πριν από την έναρξη των
αγώνων, οι υπεύθυνοι οργανισμοί ενημερώνουν σχετικά αμελλητί την οργανω
τική επιτροπή του κράτους μέλους που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς και
Παραολυμπιακούς Αγώνες ώστε να ανακληθούν τα ολυμπιακά δελτία διαπίστευ
σης των ατόμων που διαγράφονται από τον κατάλογο. Η οργανωτική επιτροπή
κοινοποιεί στις αρμόδιες για τη χορήγηση θεωρήσεων υπηρεσίες το σχετικό θέμα
ενημερώνοντας τις υπηρεσίες αυτές για τους αριθμούς των σχετικών θεωρήσεων.
Οι αρμόδιες για τη χορήγηση θεωρήσεων υπηρεσίες ακυρώνουν τις θεωρήσεις
των συγκεκριμένων προσώπων. Ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές για
τους ελέγχους στα σύνορα, οι οποίες διαβιβάζουν αμελλητί τις πληροφορίες
αυτές στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών.

Άρθρο 9
Έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα
1.
Κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, οι έλεγχοι
εισόδου στους οποίους υποβάλλονται τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας στα
οποία έχουν χορηγηθεί θεωρήσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, περιορίζο
νται να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3.
2.

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών ή/και Παραολυμπιακών Αγώνων:

α) οι σφραγίδες εισόδου και εξόδου τίθενται στην πρώτη άγραφη σελίδα του
ταξιδιωτικού εγγράφου των μελών της ολυμπιακής οικογένειας για το οποίο
είναι αναγκαία η σφράγιση σύμφωνα το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κώδικα
συνόρων Σένγκεν. Κατά την πρώτη είσοδο, ο αριθμός θεώρησης αναφέρεται
επίσης στην ίδια σελίδα·
(1) Αναφορά στον κωδικό ISO του κράτους μέλους διοργάνωσης.
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β) τεκμαίρεται ότι πληρούνται οι όροι εισόδου, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο
5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κώδικα συνόρων Σένγκεν, εφόσον το μέλος
της ολυμπιακής οικογένειας έχει διαπιστευθεί δεόντως.
3.
Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται στα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας τα
οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως του εάν υπόκεινται σε υποχρέ
ωση θεώρησης ή όχι, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
Στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που
ορίζεται στο άρθρο 40α για κάθε σημείο όπου τα κράτη μέλη χορηγούν θεωρή
σεις:
— Σύνολο αιτήσεων θεώρησης «Α» (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων θεώ
ρησης «Α» πολλαπλών εισόδων),
— Σύνολο θεωρήσεων «Α» που χορηγήθηκαν (συμπεριλαμβανομένων των θεω
ρήσεων «Α» πολλαπλής εισόδου),
— Σύνολο θεωρήσεων «Α» πολλαπλών εισόδων που χορηγήθηκαν,
— Σύνολο θεωρήσεων «Α» που δεν χορηγήθηκαν (συμπεριλαμβανομένων των
θεωρήσεων «Α» πολλαπλών εισόδων),
— Σύνολο αιτήσεων θεώρησης «C» (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων θεώ
ρησης «C» πολλαπλών εισόδων),
— Σύνολο θεωρήσεων «C» που χορηγήθηκαν (συμπεριλαμβανομένων των θεω
ρήσεων «C» πολλαπλών εισόδων),
— Σύνολο θεωρήσεων «C» πολλαπλών εισόδων που χορηγήθηκαν,
— Σύνολο θεωρήσεων «C» που δεν χορηγήθηκαν (συμπεριλαμβανομένων των
θεωρήσεων «C» πολλαπλών εισόδων),
— Σύνολο θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος (LTV) που χορηγήθηκαν.
Γενικοί κανόνες για την υποβολή στοιχείων:
— Τα στοιχεία για το σύνολο του προηγούμενου έτους περιλαμβάνονται σε έναν
και μόνο φάκελο,
— Για την υποβολή των στοιχείων χρησιμοποιείται το κοινό υπόδειγμα της
Επιτροπής,
— Θα πρέπει να διατίθενται στοιχεία για τα επιμέρους σημεία όπου το εκάστοτε
κράτος μέλος χορηγεί θεωρήσεις και να συγκεντρώνονται ανά τρίτη χώρα,
— Στις θεωρήσεις «που δεν χορηγήθηκαν» περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με
τις απορριφθείσες θεωρήσεις και με τις αιτήσεις των οποίων η εξέταση
διεκόπη (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 2).
Εάν κάποιο στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο και δεν αφορά μία συγκεκριμένη κατη
γορία και τρίτη χώρα, τα κράτη μέλη αφήνουν το σχετικό τετραγωνίδιο κενό [και
δεν το συμπληρώνουν με «0» (μηδέν), «α.α.» (άνευ αντικειμένου) ή με
οιαδήποτε άλλη ένδειξη].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Διάταξη του παρόντος κανονισμού

Διάταξη της σύμβασης Σένγκεν, της κοινής
προξενικής εγκυκλίου (ΚΠΕ) ή της εκτελε
στικής επιτροπής Σένγκεν (SCH/Com-ex)
που αντικαθίσταται

ΤΊΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Στόχος και πεδίο εφαρμογής

ΚΠΕ, μέρος I.1, πεδίο εφαρμογής,
σύμβαση Σένγκεν άρθρα 9 και 10

Άρθρο 2
Ορισμοί
(1)-(4)

ΚΠΕ, μέρος I.2, ορισμός και είδη θεω
ρήσεων
ΚΠΕ, μέρος IV «Νομική βάση»,
Σύμβαση Σένγκεν άρθρα 11 παράγρα
φος 2, 14 παράγραφος 1, 15 και 16
ΤΊΤΛΟΣ ΙΙΑ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

Άρθρο 3
Κοινή δράση
Υπήκοοι τρίτων χωρών που πρέπει να μέρος Ι.2.1.1
έχουν θεώρηση διέλευσης από αερολι
μένα

96/197/ΔΕΥ,

ΚΠΕ,

ΤΊΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΉΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρχές που συμμετέχουν στις διαδικασίες των αιτήσεων
Άρθρο 4
ΚΠΕ, μέρος II. 4, σύμβαση Σένγκεν
Αρχές που είναι αρμόδιες να συμμετέ άρθρο 12 παράγραφος 1, κανονισμός
χουν στις διαδικασίες των αιτήσεων
αριθ. 415/2003
Άρθρο 5
Κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την εξέταση μιας αίτησης και τη
λήψη σχετικής απόφασης

ΚΠΕ, μέρος II. 1.1, στοιχεία α), β),
σύμβαση Σένγκεν άρθρο 12 παράγρα
φος 2

Άρθρο 6
Προξενική εδαφική δικαιοδοσία

ΚΠΕ, μέρος II, 1.1 και 3

Άρθρο 7
Αρμοδιότητα σε σχέση με την έκδοση
θεωρήσεων σε υπηκόους τρίτων χωρών
που ευρίσκονται νόμιμα στο έδαφος
κράτους μέλους

—

Άρθρο 8
Συμφωνίες εκπροσώπησης

ΚΠΕ, μέρος II, 1.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η αίτηση
Άρθρο 9
Πρακτικές
αίτησης

λεπτομέρειες

υποβολής

Άρθρο 10
Γενικοί κανόνες υποβολής αιτήσεων

ΚΠΕ, παράρτημα 13, σύμβαση Σένγ
κεν άρθρο 10 παράγραφος 1
—
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Άρθρο 11
Έντυπο αίτησης

ΚΠΕ, μέρος ΙΙΙ. 1.1

Άρθρο 12
Ταξιδιωτικό έγγραφο

ΚΠΕ, μέρος ΙΙΙ. 2 α), σύμβαση Σένγ
κεν άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 13
Βιομετρικά στοιχεία

ΚΠΕ, μέρος ΙΙΙ. 1.2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 14
Δικαιολογητικά έγγραφα

ΚΠΕ, μέρος III.2 στοιχείο β) και μέρος
V. 1.4, Com-ex (98) 57

Άρθρο 15
Ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση

ΚΠΕ, μέρος V.1.4

Άρθρο 16
Τέλος θεώρησης

ΚΠΕ, μέρος VII. 4 και παράρτημα 12

Άρθρο 17
Τέλος εξυπηρέτησης

ΚΠΕ, μέρος VII.1.7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Εξέταση της αίτησης και λήψη σχετικής απόφασης
Άρθρο 18
—
Έλεγχος της αρμοδιότητας του προξε
νείου
Άρθρο 19
Παραδεκτό της αίτησης

—

Άρθρο 20
Σφραγίδα που υποδεικνύει
αίτηση είναι παραδεκτή

ΚΠΕ, μέρος VΙΙΙ, 2
ότι

η

Άρθρο 21
Επαλήθευση των όρων εισόδου και
αξιολόγηση του κινδύνου

ΚΠΕ, μέρος III. 4 και μέρος V.1

Άρθρο 22
Προηγούμενη διαβούλευση με τις
κεντρικές αρχές άλλων κρατών μελών

ΚΠΕ, μέρος II. 2.3 και μέρος V.2.3 α)
έως δ)

Άρθρο 23
Απόφαση επί της αιτήσεως

ΚΠΕ, μέρος V. 2.1 (2η περίπτωση),
2.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Χορήγηση της θεώρησης
Άρθρο 24
Χορήγηση ομοιόμορφης θεώρησης

ΚΠΕ, μέρος V.2.1

Άρθρο 25
Χορήγηση θεώρησης
εδαφικής ισχύος

ΚΠΕ, μέρος V.3, παράρτημα 14, σύμ
βαση Σένγκεν άρθρα 11 παράγραφος
2, 14 παράγραφος 1 και 16.

περιορισμένης

Άρθρο 26
Χορήγηση θεώρησης διέλευσης από
αερολιμένα

ΚΠΕ, μέρος I, 2.1.1 — κοινή δράση
96/197/ΔΕΥ

Άρθρο 27
ΚΠΕ, μέρος VI.1-2-3-4
Συμπλήρωση της αυτοκόλλητης θεώ
ρησης
Άρθρο 28
ΚΠΕ, μέρος VI, 5.2
Ακύρωση των συμπληρωμένων αυτο
κόλλητων θεωρήσεων
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Άρθρο 29
ΚΠΕ, μέρος VI. 5.3
Τοποθέτηση των αυτοκόλλητων θεω
ρήσεων
Άρθρο 30
Δικαιώματα που απορρέουν από τη
χορηγηθείσα θεώρηση

ΚΠΕ, μέρος Ι. 2.1, τελευταία πρόταση

Άρθρο 31
Ενημέρωση των κεντρικών
άλλων κρατών μελών

—
αρχών

Άρθρο 32
Απόρριψη θεώρησης

—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Τροποποίηση χορηγηθείσας θεώρησης
Άρθρο 33
Παράταση

Com-ex (93) 21

Άρθρο 34
Κατάργηση και ανάκληση

Com-ex (93) 24 και παράρτημα 14 της
ΚΠΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

Θεωρήσεις που χορηγούνται στα εξωτερικά σύνορα
Άρθρο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 415/2003
Θεωρήσεις που ζητούνται στα εξωτε
ρικά σύνορα
Άρθρο 36
Θεωρήσεις που χορηγούνται σε διερχό
μενους ναυτικούς στα σύνορα
ΤΊΤΛΟΣ IV
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 37
Οργάνωση των τμημάτων θεώρησης

ΚΠΕ, VII, 1-2-3

Άρθρο 38
—
Πόροι για την εξέταση των αιτήσεων
και την παρακολούθηση των προξενεί
ων
ΚΠΕ, μέρος VΙΙ, 1Α
Άρθρο 39
Συμπεριφορά του προσωπικού

ΚΠΕ, μέρος ΙΙΙ. 5

Άρθρο 40
Μορφές συνεργασίας

ΚΠΕ, μέρος VΙΙ, 1ΑΑ

Άρθρο 41
Συνεργασία κρατών μελών
Άρθρο 42
Προσφυγή στους επίτιμους προξένους

ΚΠΕ, μέρος VII, Α Β

Άρθρο 43
ΚΠΕ, μέρος VΙΙ, 1Β
Συνεργασία με τους εξωτερικούς παρό
χους υπηρεσιών
Άρθρο 44
ΚΠΕ, μέρος VΙΙ, 1.2, μέρος VΙΙ, 1.6,
Κρυπτογράφηση και ασφαλής διαβί εδάφια 6-9
βαση δεδομένων
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Άρθρο 45
Συνεργασία των κρατών μελών με
εμπορικούς διαμεσολαβητές

ΚΠΕ, μέρος VΙΙΙ, 5.2

Άρθρο 46
Κατάρτιση στατιστικών

SCH Com-ex (94) 25 και (98) 12

Άρθρο 47
Ενημέρωση του ευρέος κοινού

—
ΤΊΤΛΟΣ V

ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΝΓΚΕΝ
Άρθρο 48
ΚΠΕ, μέρος VIII, 1-3-4
Επιτόπια συνεργασία Σένγκεν των προ
ξενείων των κρατών μελών
ΤΊΤΛΟΣ VΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49
Έκτακτες ρυθμίσεις για Ολυμπιακούς
και Παραολυμπιακούς αγώνες

—

Άρθρο 50
Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

—

Άρθρο 51
Οδηγίες για την πρακτική εφαρμογή
του κώδικα θεωρήσεων

—

Άρθρο 52
Διαδικασία επιτροπής

—

Άρθρο 53
Κοινοποίηση

—

Άρθρο 54
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 767/2008

—

Άρθρο 55
Τροποποιήσεις του (ΕΚ) αριθ. 562/
2006

—

Άρθρο 56
Καταργήσεις

—

Άρθρο 57
Παρακολούθηση και αξιολόγηση

—

Άρθρο 58
Έναρξη ισχύος

—
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα I
Εναρμονισμένο έντυπο αίτησης

ΚΠΕ, Παράρτημα 16

Παράρτημα II
μερικώς, ΚΠΕ, V, 1.4.
Ενδεικτικός κατάλογος δικαιολογητι
κών εγγράφων
Παράρτημα III
ΚΠΕ, Παράρτημα VIII
Ενιαίος τύπος και χρήση της σφραγί
δας που καταδεικνύει ότι η αίτηση
θεώρησης είναι παραδεκτή
Παράρτημα IV
ΚΠΕ, Παράρτημα 3, μέρος Ι
Κοινός κατάλογος τρίτων χωρών που
απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 539/2001, παράρτημα I, οι υπή
κοοι των οποίων υπόκεινται στην υπο
χρέωση θεώρησης διέλευσης από αερο
λιμένα κατά τη διέλευση από τη διεθνή
ζώνη διέλευσης των αερολιμένων που
βρίσκονται στο έδαφος των κρατών
μελών
Παράρτημα V
ΚΠΕ, Παράρτημα 3, μέρος ΙΙΙ
Κατάλογος των τίτλων διαμονής που
επιτρέπουν στους κατόχους τους να
διέρχονται μέσω των αερολιμένων
των κρατών μελών χωρίς να υπόκει
νται σε υποχρέωση θεώρησης διέλευ
σης από αερολιμένα
Παράρτημα VI
—
Τυποποιημένο έντυπο για την κοινο
ποίηση και αιτιολόγηση της απόρρι
ψης, κατάργησης ή ανάκλησης θεώρη
σης
Παράρτημα VII
ΚΠΕ, μέρος VI, 1-4, Παράρτημα 10
Συμπλήρωση της αυτοκόλλητης θεώ
ρησης
Παράρτημα VIII
ΚΠΕ, μέρος VI, 5.3
Τοποθέτηση της αυτοκόλλητης θεώρη
σης
Παράρτημα IX
Κανόνες για τη χορήγηση θεωρήσεων
στα σύνορα σε διερχόμενους ναυτικούς
οι οποίοι υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
Παραρτήματα Ι και ΙΙ

Παράρτημα X
ΚΠΕ, Παράρτημα 19
Κατάλογος των ελάχιστων απαιτήσεων
που θα περιέχει η νομική πράξη σε
περίπτωση συνεργασίας με εξωτερι
κούς παρόχους υπηρεσιών
Παράρτημα XI
—
Ειδικές διαδικασίες και όροι για τη
διευκόλυνση της χορήγησης θεωρή
σεων στα μέλη της ολυμπιακής οικογέ
νειας που συμμετέχουν στους ολυμπια
κούς και παραολυμπιακούς αγώνες
Παράρτημα XII
—
Ετήσιες στατιστικές για τις ομοιόμορ
φες θεωρήσεις, τις θεωρήσεις περιορι
σμένης εδαφικής ισχύος και για τη
θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα

415/2003,

