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Το Βcσiλε;ο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η 
Γαλλική Δημοκρcτic, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο 
των ΚC:τω Χωρών, στο εξής καλοί:μενα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, 

βασιζόμενα στη συμφωνία Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχείlκά με τη 
cπαδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 

έχοντας αποφασίσει να πρcγμeiώσουν τον διατυπωθέ·πα στην εν λόγω 

Συμφωνία στόχο της καταργήσεως των ελέγχων στα κοινά σύνορα ως προς την 
κυκλοφορία των προσώπων και της διευκολύνσεως της με;αφοράς και της 
διακινήσεως των εμπορευμάτων,· 

εκτιμώντας ότι η ιδρυτική Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως 

συμπληρώθηκε με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, προβλέπει ότι η εσωτερική 
αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, 

εκτιμώντας ότι ο επιδιωκόμενος από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σκοπός 
συμπίmει με αυτόν τον στόχο, υπό την επιφύλαξη των μέτρων που θα ληφθούν 
σε εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης, 

εκτιμώντας ότι η εκπλήρωση αυτού του στόχου απαιτεί μία σειρά 
πρόσφορων μέσων και στενή συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, 

συμφώνησαν τα ακόλουθα: 
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ηΤΛΟΣ I 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 

Κατά την έννοια της παρούσης Συμβάσεως, νοούνται ως : 

Εσωτερικά σύνορα : 

Τα κοινά χερσαία σύνορα των Συμβαλλόμενων Μερών καθώς εΠίσης τα 
αεροδρόμιά τους για nς εσωτερικές mήσεις και τα θαλάσσια λψάνια τους για ης 
τακτικές γραμμές των πλοίων διαμετι=κομίσεως, προερχόμενων ή 
κατευθυνόμενων αποκλειστικώς από άλλα λιμcνια στο εδάφος των 
Συμβαλλόμενων Μερών χωρίς να καταπλεύσουν σε λιμάνια εΚϊός του εδάφους 
τους. 

Εξωτεοικά σύνορα : 

Τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα καθώς επίσης τα αεροδρόμια και τα 
θαλάσσια λιμάνια των Συμβαλλόμενων Μερών, εφόσον δεν αποτελούν 
εσωτερικά σύνορα. 

Εσωτερική mήση : 

Πτήcη προερχόμενη ή προοριζόμενη αποκλειc-πκώς σε εδάφη των 
Συμβαλλόμενων Μερών χωρίς πρcσγε!ωση στο έδαφος ενός τρίτου κράτους. 

Τρίτο κράτος: · 

Κράτος, το οποίο δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος. 

Αλλοδαπός: 

Πρόσωπο, το οποίο δεν είναι υπήκοος Κράτους Μέλους των Εuρωiταϊκών 
Κοινοτήτων. 

Αλλοδαπός καταχωρηθείς με σκοπό τπν απαγόρευση εισόδου : 

Αλλοδαπός, ο οποίος κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 έχει καταχωρηθεί 
στο Σύστημα Πληροφοριών Σ{γyκεν με σκοπό την απαγόρευση εισόδου. 
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Σnuείο συνοριακής διελεύσεως : 

Σημείο διελεύσεως ΟίΟ οποίο επιτρέπουν οι αρμόδιες αρχές τη διέλευση 
των εξωτερικών συνόρων. 

Συνοριακός έλεγχος: 

Ο έλεγχος ma σύνορα, ο οποίος - ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία -
διενεργεiται μόνο Οίο πρόσωπο που προτίθεται να διέλθει τc σύνορα. 

Μεταwορέας : 

Φι.:c:κό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο cνcλcμΒόΎεΙ κατ' επάγγελμc τη 
μεταφοf:ά πpοσι.Jπων μέσω ενcέpιcς, θcλcσσ:cς·ή χεpσαίcς οδού. 

Πτλοc διαuονnς: 

ΚC:θε όcε:c οποιασδήποτε μcρ~r,ς, η οποία χcpηγεiται α-πό ένα 
Συμβαλλόμε·ιο Μέρος και παρέχει δικαίωμα διαμονr,ς cιην επ:κρcτειc του. Δεν 

πεpιλαμβάνει c aι:;ισμός αυτός την προσωο:νή C:δε:α διαμονής στην r.:κρότεια 
ενός Συμβαλλόμενου Μέρους ενόψη της εξετC:cεως αιτήσεuς παροχής ασύλου 
ή αιτήσεως τίτλου διαμονής. 

Αίτηση ασύλου : 

Κάθε έ'yγρcφη, προφορική ή κ::τ' C.λλcv η::οττa αiτηση, η οττ;:;ία 

uττοβάλλ<:7cι α;τό cλλοδcπό Cϊα εξωτε;:::ικc cίνορα ή στην επικρC:τεια ενός 
Σuμβcλλόμενcυ Μέρους, προκεψένcu vc ανcyΎωριcθεi ως πρcσφuγcς 
cl:ι.;φuνc με τη Σuμβαση της Γενεuης της 2Sης Ιcυλiου 1951 σχετικά με το 
κ::θεσ-;ι.Jς των ττροcφύγων, όπως τpοποποιηθrμ cττό 70 Πρωτόκολλο της Νέας 
Υόι=;κης της 31 ης Ιανουcρίου 1967, με την ιδιότ:-ιτα δε του πρόσφυγα να τύχει 
15ικαιώματος διc:,.:ονής. 

Αιτών άσυλο : 

Αλλοδαπός, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση παροχής ασύλου κcτά την 
έννοιc της παρούσης Συμβάcεως και επ' αuτ:'jς δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστ:κ~ 
απόφαση. 

Εξέταση αιτήσεως παροχής ασύλου : 

Όλες οι διαδικασίες ελέγχου και αποφόσεως cε αίτηση παροχής ασύλου 
κaθώς επίσης το cύνολο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν προς εκτέλεση 
οριστικών αποφάσεων, με εξαίρεση τον καθορισμό του Συμβαλλόμενου Μέρους, 
το οποίο βάσει της παρούσης Συμβάσεως είναι αρμόδιο για την εξέταση της 
cιτήσε:.Jς παροχής ασύλου. 
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ΤΙΤΛΟΣ 11 

Κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύvcpa 

και κυκλοφορία των προσώπων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Διέλευση των εσω;ε:Jικύv cυν6ρων 

Άρθρο 2 

1. Η διέλε:Jcη τωv εσω7εpικών σuνόρυν μττσpεi να γfνει σε οπσιοδήποτε 

σημεiσ. χωρίς να π,:cγμ::τcττοιηθεi έλεγχος προσώττων. 

2. Ένα Σuμβc} .. .λ6μενο rviέ;Joς μ-;τορεf, εν 7Cί!ΤΟ!ς, με~,j C7j6 διαβcύλευση ;..:ε 

ίc όλλα Συμβc,V~C·~ενc ~Λέ~η, Cncv το επιβdλλεi η δημόcιο τάξη ή η εθν:κή 

c:σφdλε:α. vc cτ:-~φσ·=fcεJ ότι γΙα περιcpιcμέvη χρονική τ:εp1οδο θc 

ϊτpcγ~cτcπαιηθcί:ν cϊa ε~=ωτερικd του σύνορα εθν:κοi σ~vοριακοf έλεγχοι 

7rpοσαρμοσμέvοι στr;ν κc-:-Cσϊαση. Αν η δr;μόcιc τάξ:-ι ή η εθvικ~ ασyάλεια 

c7rc!τoύv μια άμε.:;η ενέργεϊc, το ενδιαφερόμε-ιο Σuμβcλλό~ενc Μέpος λάμβCνεi 

7α cπc:ρciτητα μέτρα K:J] τιληροφορεf cχε:ικ6. το τcχί!τε~ο δuνcτό, τα Cλλ.c 
Σuμ~cλ\όμεva Μέρη. 

3. Η κατάργηση του ελέγχου των προσώπων c-rc: εcω7εpικά σύνορα δεν 
επηρε:Ίζει ούτε τις διcτόξεις του άρθρου 22 ούτε την όcκ:-,ση των αστυνομικών 
αρμοδιοτήτων εκ μέρους των c:ρμόδιων αοχών στc σύνολο της επΙκρότεJCς κάθε 

Σuμβαι\λόμενου Μέρους δuνάμει της νομοθεσίας του, ούτε ης υποχρεώσεις 

κατοχής, μετcc;cρός και επ;δεiξεως τίτλων και εγγράφων, που προβλέποντc:ι 

cπό τη νομοθεσic του. 

4. Οι έλεγχοι των εμτrορεuμC:τ~f>ν διενεpγοuνται σύμφωνα με τις αντiστο:yεc 

διατόξεις της παρούσης Συμβάσεως. 

\ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Διέλευση των εξωτερικών συνόρων 

Άρθρο 3 

1 Κατά κανόνα η διέλευση των εξωτερικών συνόρων μπορεί να 
πραγμΟϊοποιηθεί μόνο στα σημεία συνοριακής διελεύσεως κατά τη διάρκεια 

των κc:θορισμένων ωρών κυκλοφορίας. Οι ειδικότερες διc:τάξεις και οι εξαιρέσεις, 
ο τρόπος διεξαγωγής της μικρής διασυνοριακής κυκλοφορίας καθώς επίσης και 

οι κανόνες που εφαρμόζονται σε ειδικές κατηγορίες θαλάσσιας κυκλοφορίας, 

ό7iως η νcυσιπλοϊα αναψυχής ή η παράκ;:α αλιεία, απcφcσiζ:::νται από την 

Εκ;-ελεστικ~ Eπiipcπή._ 

2. Συμβαλλcμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιβCλουν 

κ;.;ρuσεις για τη διέλευση των εξωτερικών συνcρων. η οττοία γίνεται χωρίς 

C:δεια. εκτcς των cτ;μεiωv c-uνcριακής διελεjσεως και τι:.;ν καθορισμένων ωρών 

Κ'-!Κλcφορicς. 

"Αρθρο 4 

1. ϊc Σ:.η . .:Gcλλόμενα Μέρη εγγυώνiαι ότι από το 1 S93 οι ταξ:διώτες πτήcεως 
ττpcερχcμε-ιης από τρί;c Κρc':τη, που επιβιβc':ζονται σε πτήcεις εσωτερικού θα 

u7i•όκε:ν;c: προηγουμένως κατά την είσοδο στο αεροδρόμιο αφίξεως της 

εξωτερικής πτήcεως, cε έλεγχο προσώπων κcι έλεγχο χειραποσκευών. Οι 

τcξ:διι.Jτzς ε::;ω;ερικ:']ς πτήσεως που επιβιβc':ζοντcι με προορισμό τρίτα Κpcτη, 

θα uτ;-:jKΞi'ΓCI τ;-pcηγουμένως, KCTC Την έξοδο, σε έλεγχο -:-:-ροσώπων KCI GE 

έλεγχο χε:pcτ;-οcκεc:ών στο cεροδρόμιc cνcχωρr,cεως της εξωπ;:ικ:Ίς -.,, ήσεως. 

2. ϊc: Σc:μβcλλόμ.ενα Μέρη λαμβcνουν τc Cϊicpc:iτητ:::: μέ~pα ώσ7ε οι έλεγχοι 

vc μ-:-:-:pcύν να ττpαγματοπcιούνται ::;ύμφωνc με τις cιc;τcξΞ:ς π;ς παpcγpcφου 

1. 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν επηρε:::ζουν τον έλεγχο των 
αποσκευών που έχουν παραδοθεf. Ο έλεγχος αι..πός πραγματοττοιεfται 

c:ντfσ-τοιχα στο αεροδρόμιο τελικού προορισμού ή στο αεροδρόμιο της αρχικής 

αναχωρήσεως. 

4. Μέχρι την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 ημερομηνic τα αεροδρόμια 
θεωρούνται, κατά παρέκκλιση από τον ορισμό των εσωτερικών συνόρων, ως 

εξωτερικά σύνορα σχετικά με τις πτήσεις εσωτερικού. 
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Άρθρο 5 

1. Μπορεί να επιτραπεί η είσοδος στα εδάφη των Συμβαλλόμενων Με;:ών, 

για διαμονή που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, στον αλλοδαπό που 
εκπληρώνεΙ τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Είναι κάτοχος έγκυρου εγγράφου ή εγγράφων. επιτρεπόντων τη cιέλεuση 
των συνόρων, καθοριζομένων από την Εκτελεστική Επιτροπή. 

β. Ε:ναι κC;τcχcς έγκυρης θεuρήσεως, αν αυτή ατ:-αι;εiται. 

γ. Πpοcκομίζε1 cποιcδf1"7ίοτε · έγγpα9α π,~ υ δικ::ιολογcύv τον cκ:Jπ~ κcι 

κ::6cρiζοι:ν ϊις 7τpοC-ττcθέσε!ς της πpοβλε7ϊC·μενης διcμονής, διαθέ-:-εJ δε τc 

ε"77cρκή ~έc-c Cιcβιώcε:.:.Jς, τJca γιc τη διCρκε:c ·:ης προβλε'7τόμc:·-.ι;;ς διcμcvής 

τcι; όcc !<C.:! γ:c r~τ-ι επ1cτροφή στη χώρα πpcελεUσεώς τοι.; ή τη διέ.>\ε:;cη ι.~ος 

'!'o·,·ic κn. dτος C70 C"7i'C-ίc εfvc:ι εΕ,cσω.)cλισμένn, η rίca;::,Cς 'OU r; -"\.ιr-·ι c-;:-- ::.;"·;r-, "rι r- - - ,._. . '; _, - - ... .,._ .... 1 ~ "' ....... 

αποκτήcεr νομiuως 7C uέcc διc:βιώσεώς τcυ. 

τnv δημόατ:: τ6ξη, 

2 Η εfcc~-cς ~7c: εδCyη 7;.;JV Σuμβcλλό~εν~ν f\ι·!ε;Uν ~:.έ;;-ει vc 
_....., ,... .... -.-.ε--·,---~,, G1. -o-c-A ~,...υ ::ι:::.- •. ,, εκ~·,~Ι"'.Ι:'.\'Ε' -ιc ~rr-iΌ-:--.-.:::.r:-ε,~ C' ·-;...ς ~τ CΙo· ..... γuj-'t. ••. ι ;i,.,J ._ ,,_.·v Λ/\V 11-....· ιι,_. VC..ν , ιιJ 1 1f-..__. i •· ... IΙj-Jvι...·:;,_,,..._v ·~ ..-ιc.. ._ 1Ο 

σ,-11 'C·λι\ .,..,,ς οv·"-ς C." ε··.;.~ ';",,,.'<,~ 1 \ο··''<·,,-, 0ιvic""ς Κ"''·'<' a~~-~iτ-,τ" ν~ vν \,.I ΙUv , ._Γ\1'-' "' ,... "--'1-"'!'--'""'ΛJ, 1-1'-"'..., ._~u f'""'Ι..ι._ι ,.~,..ι!'-"''-""Ι!',.ι """" 

τ7cpεκκ.λ.iνε; c~.j Τ':ΊV c~χή αuϊή y1c λCγοuς ·:::··./Spω-:ϊ;CΊlκούς ή ε'ΞνΙκ:L: 

σuμφέpcντσς ή λόγω διεθνUν Uτ7σχ;:εi..Jcεωv. Σ7ηv -:--;-c:~ίτ:-τι...~ση :zuτή. η (σcδcς 
θα περιοpiζπο: στο έδαφος τcu ενδιcφεpόμεvου Συμβαλλόμενου Μέρους, το 

οποίο πρέπει νc ειδcπcιήcε; σχπ:κc τc όλλα Σuμβcλλόμενc Μέρη. 

· Οι κcνcνες cu:oi δεν θiγουv την εφαρμογ:'] των ειδικών διcτόξεων περί 
δικαιώματος παροχής ασύλοι.: ούτε των διατάξεων του άρθρου 18. 

3. Επιτρέπεται η διέλευση αλλοδαπού ποι: εiναr κάτοχος άδεrας διαμονής ή 
θεωρήσεως επιστροφής που έχει χορηγήσει ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ή c':v εivc:ι 
απαραίτητο, και των δύο αυτών εγγράφων, εκτός και άν έχει καταχωρηθεf στον 

εθνικό κcτόλογο του Συμβαλλόμενου Μέρους στc εξωτερικά σύνορα του οποίο:; 

πcpουσιάζπαι. 
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'Αρθρο 6 

i. Η διασυνοριακή κυκλ.οφορία στα εξωτερικά σύνορα υπόκειται στον έλεγχο 
i'c.Jν αρμόδιων αρχών. Ο έλεγχος πραγματοποιείται, σύμφωνα με ομοιόμορφα 
κριτήρια από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στο πλαίσιο της εθνικής δικαιοδοσίας. 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των 
Συμβαλλόμε-ιων Μερών στο σύνολο της επικράτεΙας των τελευταίων. 

2. Τα οι.;σιcμορφα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εfναι τα 
ακόλουθα: 

c. Ο έλεγχc:ς των προσώπων περιλαμβάνει όχι μόνο την εξακρίβωση των 

τcξ:διωτ;κύν ε-ιγράφων και των άλλων προϋπcθέ:-εων εισόδου, διαμονής, 

εpγασiας και εξόδου, αλλc επίσης την έρευνα κ;::ι π:ν αττοτροπή των απειλών 

~<ατά της εθνικής ccφαλείας και της δημόσιc:ς τάξΕ~ς των ΣυμΒαλλόμενων 

Μερών. Ο έλεγχος αυτός αφορά επίσης τα οχήματα και τα ανηκεiμενc, τα οποία 

β,::ίσκcντcι στ~ν κ:::τοχή των πρccώπων πcυ διασχiζcυν τα σύνορα. 

ΠρcγCJατcr.cιε;ται από κ::':θε Συμβαλλόμενο Μέρcς, σ~~φι...,νc με το εθνικό ωυ 

ciκ.:::ιc. ιδiως ως προς τη διενέργεια έρε:Jνας. 

β. 'C;λc τc r:;:Cσωπc Πf:έΠε! να uπ:βάλ.λονϊcΙ icuλάx!cιcv σε ένc έλεγχο: ο 

οττοίcς π:τρέ;-;-ε: τ~ν εξcκρίβωcη τ:-;ς ταu;ότη;6ς τους με την πρccκόμιση ή 

ε-·c-~·<-, .,.,-.<·c-·w·-·κ<·ν ογγρα'φυν , ! , '-· ~·, , -":Ι ι . 1, ......., ... . 

γ. Κ::~:: 7ϊiν z!c~:Cc. οι c:λλοδc-;τοί πpέ"~τει να u-:-;-cβCλλov-:-cι cε πλήρη έλε'{χJ. 
' - 'ι"' ' 

cι.;μc;ι:JΊ.ιc: ~ε Τ!ς cιc:ταςε:ς της πεpΙΠΤωσε:..:Jς c. 

ο. Kc:~c τ~ν έξc.δc, c α;-;-cιτσιjμενος έλεγχος η::cγματο'!α.ιεi-:-cι γιc το συι.;φέpον 
c;\l:JV ϊf..JV Σιη.:βcλλ6μενωv Μερών δuνdμεj της νο~cθε,:-icς πε;:i cλλοδc7rών κ:: 

με σκc;-;-6 π:ν έpε'Jνc και την απcφοπή cπειλt.:Jν κcτά της εθνικής cσ<;cλε:ας 

κc: της cημcσιcς τόξ::ως των Συμβαλλόμενων Μεpών. Ο έλεγχος αυτός 

πpcγμcτc7τοιε:τc:ι CΈ κC:θε περίπτωση σε όλοuς icuς cλλοδαπούς. 

ε. Αν λόγω ε:δικών περιστcσεων δεν μπορούν vc πpcγμcτοποιηθούν αυτοί οι 
έλεγχοι, πρέ,-;-ει να καθορίζονται πpοτεραιότητες, Για τον σκοπό αυτόν, ο 
έλεγχος της κυκλοφορίας κατά την εicοδο έχει κcτό κcνόνα προτεραιότητα 
έναντι του ελέγχου κατά την έξοδο. 

3. Οι αρμόδιες αρχές επιτηρούν με κινητές μονόδες τα ενδιάμεσα δΙαστήματα 
τu." · εξωτερικύν συνόρων μεταξύ των συνοριακών σημείων διελεύσεως. Το ίδιο 
ισχύει κc για τα σημεία διελεύσεως των συνόρων, εκτός των κανονικών ωρών 
κυκλοφορίας. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε να μην 

πcοτ;:έ;-;-ει τα πρόσωπα στην αποφυγή του ελέγχου u.c σημεία διελεύσεως. Οι 
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τρόποι της επιτηρήσεως καθορίζονται, κατά περί-:ττωάη, από την Εκτελεστική 
Επιτροπή. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν 
προσωπικό κατάλληλο και επαρκές για την άσκηση του ελέγχου και της 

επιτηρήσεως των εξωτερικών συνόρων. 

5. Στα εξωτερικά σύνορα ασκείται έλεγχος cvτiστοιχοu επ:τ:έδου. 

'Αρθρο 7 

ϊc Συμβαλλόμενα Μέρη παρέχουν συνδρcur, και cιcσφcλiζο'-iν c-τειr'; και 

διαρκή συνεργcσiα με σκοπό την cποτελεσυαΙΙΚή c':σκηση ελέγχων κc:ι 

εττιτηρήcεων. Ανταλλccοuν κυpiως κάθε είδους σχετικές κcι σημαvτ:κΞς 

ττληροφcρiες, με εξcipεcη τα δεδομένα ττρcσωττικού χαpακ~ήρc, πλ~ν 

c::vϊίθετωv διcτCξε~ν της πcρούcης Σuμβάcεως, cε μίc: ενc::ρι..:Cν1cη, κ::;ά ϊc 

μέ'7ρο του δuvc:τοί:. τ~ν cδηyu...Jv που έχοuν δcεε: στις ι;ϊτηpεcfες, ::ι c-7;"::-iες 
εiνcι επιφορ;1σ~ένες με τους ελέ'{χGυς κ·::ι :ην πcρcχή εκτrcιδε~ιcεL.;ς κ::: 

ε:ιΊμορφώcεως C'70 τί;JοcωπJκό που εκτελεf κc:θf1 κcv-:-c cε u-:-τηρε:;iες ελέγχ'..;..;ν. 

Η συνε~γccία cι:τή μπcρεf να λCβει μcρφή cv;cλλcγ~ς uι:c/λfiλι:.;v -
συνδέσμων. 

τους πρcκ-;""ικ:υς ϊpότ;-cuς εφcpμογr1 ς ϊων ελέγχων και ϊης εϊι!τrίρ~cε~ς τwν 

συνόρων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Θεωρήσεις 

Τμήμα 1 

Θεωρήσεις για διαμονή σύντομης διαρκεiας 

Άρθρο 9 

1. Τ α Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβcνουν. την υποχρέωση να 

ακολουθήσουν κοινή πολιτική, για την κυκλοφορία των προσώπων και ειδικc': ~: 

καθεστώς των θεωρήσεων. Προς τον σκοπό αυτόν, παjJέχουν c;:c:~::::,::; 
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συνδρομή. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβόνούν την υποχρέωση να 
ετπδιώξουν, με κοινή συμφωνία, εναρμόνιcη της πολιτικής τους ως προς τις 
Sεωρήσεις. 

2. Έναντι τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται, κατά την 
υπογραφή της παρούσης Συμβάσεως ή κατόπιν αυτής, σε καθεστώς κοινής 

θεωρήσεως για όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το καθεστώς αυτά μπορεί να 
μεταβληθεί μόνο με κοινή συμφωνία όλων των Συμβαλλόμενων Μερών. Ένα 

Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί σε εξαιρετική περίmωση να παρεκκλίνει από το 
κοινό καθεστώς θεωρήσεων έναντι τρίτου κράτους για σπουδαίους λόγους 

εθνικής πολιτικής οι οποίοι επιβάλλουν επείγουσα απόφαση.' Οφείλει, 
πρcr1 γοuμέν(;Jς να διαβουλευθεί με τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη και στην 
απόφασή του να λάβε; υπόψη τα συμφέpον76 τους καθώς και τις επιπτώάεις 
αυτής της αποφάσεως. · 

Άpθpc 10 

Ί. Κcθιερώνε"CΙ οι-;cιόμορφη Εεώρηcη, ιcχύοucα στην επικρό;εια του 

cυνcλcυ T(;JV Συμβαλλόμενων Μερών. Η θει:Jf_;ηση αι.πή, η διcρκε;α ιcχύος της 
oπcicς ρυΕμiζε~α: από το cρθρο 11, μπορε: να χορηγηθεί γ:α διαμcνή τριών 
μfi·Λ.i..\V κ:::~ cνr..Jτcio ό~ιο. 

2. Μέχρι την κcθιέp(;Jcη της θεωρήcε(;Jς αυτής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη 

c·ιc:γνωρiζουν τις c:ντίcτcιχες εθνικές τους θεωρr,cεις, εφόσον η χορήγησή τους 
πραγματc"7c:εfτα: βccε: των κοινών όρων κcι κριτηρίων που καθορίζουν οι 

cχz~:κΞς διατάξε:ς του παρόντος κεφαλαίου. 

~ Kc"c πc:cέ;αλιcη από τις διατC:ξεις τι:.:ν πcραγρcφων 1 κcι 2. κάθε 

Σ~~~cλλC~ε-ιc ~i1έ;:cς ετϊiψυλλάccε:cι τcu δικc::ώμcτος vc πε~ιcρfζεj την 
ε:cφικ~ ιcχ•j της Sεωο,"]cεως, σύμφωνα με τοuς κοινούς κcνόνες ~::υ ο~iζοvτcι 

cτc ~λcicιc τuv cχετ;κών διcτάξε:.:.~ν τοu παρόντος κεφαλαίου. 

'Αρθρο 11 

1. !-i θεώpηcη που καθιερώνεται ΟίΟ άρθρο 1 Ο μπορεί να είναι : 

c. Θεώρηση ταξιδiου ιcχuουσα για μία ή περισσότερες εισόδους, χωρίς ούτε η 
διάρκεια συνεχούς διαμονής ούτε η συνολική διόρκεια των διαδοχικών διαμονών 
να μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες ανc εξάμηνο, από την ημερομηνία της 

πρώτης ειcόδου. 

β Θεώρηση διελεύσεως που επιτρέπει στον κάτοχ(J της να διέλθει μία. δύο ή 
κ::7· εξ:::ίρεcη περισσάπρες φορές από τα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών 
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για να μεταβεί στην επικράτεια ενός τρίτου Κράτους, χωρίς η διάρκειc 
διελεύσεως να μπορεί να υπερβεί τις πέντε ημέρες. 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν επηρεάζουν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος vc 
χορηγήσει, σε περίπτωση ανάγκ:"jς. μία νέα θεώρηση κατά την διάρκεια του υπό 
εξέταση εξαμήνου, η ισχύς της οποίας θα περιορίζπαι στην επικράτειά του. 

"Αρθρο 12 

1. Η ομοιόμορφη θεώρηση που καθιερώνει ΤΟ cpθρο 1 ο πcράγ9αφος 1' 
χοpηγεiτcι cπ6 τις δ:πλωμcτικές και προξενικές αρχές των Σuμβαλλc}.Jε'Jι:.:ν 

Μεpι.Jν κ:::ι, cν σuντρέχει περίπτωση, από τις αρχzς των Σuμβαλλόμεν(.;Jν 

Μερι.Jν που οpiζοvτ;::ι σ'ο πλαίσιο του άρθρου 17. 

2. Αρμόδιο Συμβcλλόμεvο Μέσος '{ιC Τϊ1 χcρr';γ:""]cη ::ι.:π'iς π;ς θε:.:.;pήcεc.Jς 

εfναι, κατά κcvόva, α:.πό ΤΟ\.' κύριου πccοpισμού .. A.v ο προορισμός cυ~ός cεν 

μποpεf vc. κc6cριcθεf. η χορήγηση η~ς θεωρήcεως ανήκε;, κ=76 κc.:νόνc. ~ο 

διπλωμ::π:κ6 ή Π;JC{ενικ6 ypcφεlo του Σι;~~·::λλCμενcι: rΛέ;:;cυς της τ:pU-:-ης 
εισόδου . 

..., ' ' ::::κ-ε~,..--·κ:i c-,~ ....... c.,.,.η· "Ο'ι'-ι -~uc τ,-.._,;-r-cυ~ .:), i1 - Ι /\'-'-''il 'J l-iΙιιf./ ΙΙ u; ~~ 1\,.ο .,. 't-'<...'iΙ ~ 

κριτήριc κc6cpΙσμοl: τοu κUριου πpοορισμcύ. 

1. Δεν μπcpε!· vc -c:Sεί Βεύρηcη σε ϊc:ξι3ιw-:-ικό tyγp.::ς;ol ϊ::υ cπaίou Γi ιcχ~jς 

έχει λήξει. 

2. Η διάρκε;α ισχ:Jος τcυ ταξιδιωτικού εγγ;::c':9ου π;:;έ-;-;ε; vr: uπε;:βαίνε; :'] 
διdρκε!α ιcχύος της Εεωpήσεως, λαμβCν-:;νicς uπό~μη την π~cSε:-μ:c 

χρησιμοποιήσει.Jς της. Πρέπει Ύα επ;τpέπε; την επrστ;:-c9ή του cλλcδc-:-:-cύ σ<η 
χώpα κατcγ(.;Jγής του ή ην είσοδό του σε τpίτ;-ι χώρc. 

Άρθρο 14 

1. Δεν μπορεί να τεθεί θεώρηση σε ταξιδιωτικό έγγραφο, το o-;-;oic δεν ισχύεΙ 
για άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Αν το ταξιδιωτ:κό έγγpαφc ισχίιεr μόνο για ένα ή 

περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη, η σχετική θεώρηση περιορίζεται σε αυτό ή 
cu~ά τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 
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δ. Τη μορφή, το περιεχόμενο, τη διάρκεια ισχύος των θε;_.;prcειι.:ν και ω τέ'
τ:ου εισπράττονϊCι για τη χορήγησή τους. 

ε. Τις προϋποθέσεις παρατάσεως και αρνήσε;_.;ς χορηγήσεως r;_.;ν eεωρrΊcε;_.;·.ι 

::ου αναφέρονται στ:ς περιπτώσεις γ και δ, λαμβάνοντας υπόψη τα σuμφέpοντc 

;cυ συνόλου των Συμβαλλόμενων Μερών 

στ. Τους τρόπους περιορισμού της εδαφικής ισχuος των θεωpήσεων 

ζ Τις αρχές επεξεργcσicς κοινού κατcλcγου cλλcδαττών πcu έχουν 

κα;cχ•JJpηθεf με cκcπό την cπcyόpεJcη ειcccou. ι:πό την επιφί!λcξη τet..: 

άpθpcu S6. 

Τμήμα 2 

Θεωρήσεις για διαμονή μακράς διαρκείας 

Άρθρο 18 

Οι Sε{.;Jι:r\c=:~ς y1c δic~ονή Cvω iων τpιιJv μηνών ε!νC! εθνΙκές θει:Jρήcεις 
ττ~υ v.-. .......... ,,,-,(,,.-,...., ,..,.~..:.. f'.ιf'f ('f~.:.. ~n ΣII~!Ιr:1.c 1 ιοΊ•~""ΙtQ '·1<οη r.·'·•Ιir"Ι \'.'α,,,...~ .... -Ανικ" ι'-' λ'-"~Ιi,'-''""~'-"' \..ο;,~_;_ ...... -·•'-' ''""' 'o)t-'!'-' /\/1 )-'c..~ 1\ι '-;Ι: '-'""!-Υ.........,,ι ~ς. ΙV ι::,_.., v 

-~.,ς T"U',.. :::::I·K.-,,.. r-1 ·~~c· ,.,...,...,. ::.ε,<,.,...,,....σΠ ε--τ·-r...,f--• ~-.-.ν KG·-,.,vA ... .-.,- 11 r- ~~ε·Λ· ::::::,... c-A lvu '-' ·~ V ._.,·...,. ;ι..;~ ~·..._.,._.""' ...... ~~~ 1 ιιJ:r--.._ι,ζ.., ;,...·,\_; ·ιι..../\""' !ι~": 11_. ,_,ι .... c.ι !!...; 

-ο :-::..c,-'1'"'ς 'W 11 ,..:..). ~'·\ν :;-. ί' !'~ . .-~λ.~. 1 Ε'/'·~\ι ~ 1'"'""'{;'\ι· vιc να I τ-::--, ..... r:;:.;:: ,....,."':'C εΌ-.z..c'n()..- ~("'·: ι ... v 't''-' , ,. .... ι ..... -..... _ .... ~~..._.. \,,....,:-' --.ι Jli .... t- ......... · !'-"'-'-"!"-'-·ι..,. ..... "':-"""''::! ''-''-' 

-:-ιιιιQ.,....l~.;.,ε'Ι""ι' ~~..:."'QU' -,-,υ v.-.r.~y·ηc< "η ;::.-.·ιrη,_......_ cκ-;..·ς ι-·ι ;:.."",. cv--\·~-..,;,,,\:"1 
L'-'r"i-''-"ιv"\L·μ .ι....._. ι>Ιιt.r-ι ·ι, ,ι_, Λ'-"t-'ιi.~. ,_ Ιι ,_,.:,........,:-' uιι . ._, ,_. ._·.ο..-·._'/ ........ ,, ι:r-~v .... 

τις π;::cΟ-;τοθέ:rεiς ε!cCδcu ϊ::υ d~θpcu 5: i7cpCγpcφoς 1, τϊεpϊ777:..Jcε;ς c, C κ:::ί ε 
ή έχε: κ:τc:χω~r:eε: -:::-:αν t:θν!κC κc:ϊ6λcγο τοu ΣL:μβcλλόμεν·::υ Niέpouς c-:;-ό ii'!V 

ε'771Kpd7ε]C TCU Gi.Ci:ι: ετ;τ3uμεf VG διέλθεΙ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

· Οροι κυκλοφορίας των αλλοδαπών 

Άρθρο 19 

1. Αλλοδαποί κcτοχοι ομοιόμορφης θεωρήσεως. οι cποίοι εισέρχονται 

νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μποροuν να κυκλοφορούν 

ελεύθερα στην επικράτεια του συνόλου των Συμβαλλόμενων Μερών κατά τη 
διάρκεια ισχύος της θεωρήσεως, εφόσον εκπληρώνο:.Ν τ;ς προϋπcθέσε:ς 

εισόδcυ του άρθρου 5, παράγραφος 1, περιπτώσεις α, γ, δ και ε. 

----------------~ 
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2 Μέχρι την καθιέρωση της ομοιόμορφης θεωρήσεως, οι aMocaπoi κάτοχοι 

θεωρήσεως που έχει χορηγηθεί από ένα Σuμβαλ\όμε·ιο Μέρος, cι οποίοι έχοuν 
ε:σέλθει νόμιμα στο έδαφος του τελεuταiου, μπορούν να κυκλοφορούν ελεΟθερα 
στην επικράτο:ια του συνόλου των Συμβαλλόμενων Μερών κατά τη δ:άpκε:α 
ισχύος της θεωρήσεως και κατ' ανώτατο όριο επί τρεΙς μήνες από την 
rμερομηνία της πρώτης εισόδου, εφόσον εκπληρώνουν τους όρους ε:σόδου του 
c':ρθρου 5, παράγραφος 1 ,περιmώσεις α, γ, δ και ε. 

3. Ot παpάγpαφcι 1 και 2 δεν εφcpμόζον~ct σίiς 6εωρr,σεtς πεptc;:::σμένης 
εδαφικ:Ίς ισχύος, σΟμφωνc με τις διατάξε;ς του Κεφcλαίcu 3 . ~cu πcρόν-rος 

Tiτλcu . 

. 4. Ο! Ειc:CξΞ::ς τcu πcc·Cv~cς ·=ι:epcu 
διατάξεων του C:cθpcu 22 .. 

',t.pθpo 20 

! . Αλλ:·:c-:ιc1 ποι· δεν u;ιόκ:::!v~cΙ σiην uπ:χ.cέ~·cη 6εJJr:.r1 cΞ>~ς μ:~~ρcίΎ vc 
κJ:ι<.λC9α~ο(,ΙV ε.\εjΕεpc c:r;v ετ71Κpότεic των Σι.:μGcλλC~ε\!ι..:\/ Με.:~ν ε-;-;-\ ί;:.t::ς 
"Π._'",_ κ~-· α·ι·:-.-~-~ ο'cι~· κ~τ-'- τη "·ιc-.~κ~·c π--.ιο·,=,~ι· ε·;, ,.,_, ··"·' α__,~ -~--,.... j'-'.:..':::1 -...1 _.._.l ...... i'-' , '-' -...u , ι...: !'"'' ._, ,ι::.,_t-' .._._. · ~· l'"''i..,........,.,. .,' ..... ιιjν 

~μεncι~~-·;α -,.,ς ............. ,~ 1 --:r c-·cA·~C" E'"C.C0 1 ' ~~.....,"-r.-:,'·vrι;'ι - .... ,:,... ,.:..L'C''r ~:.- . ..:..;:::C·· -.-.ι ι ~i ~ , ι."~ Ιι; ΙΙ~·......,'Ιi") -..ι 'v\..i '-: ..γ ν.,_,,,,!\ ι!-....._, ._ . .._.γ !Ι..-'-")'-' •. ..,-') ..... .....-._._ ...., . ._...._. 

..:.,...,~cc· · ;: _,..... .... _....:.,.;.-..-.,.~.-ς .......... - .... ι-~· ~··σε·r,... 1{ ~ .,,....., ~ ~t--''-, ,...;..,;,ol~.,.a~l..,,-' .... "!"'··) I~ΙJC..t-''l'......ι '')1...., ...... ~.._.ιt.. 

·.Α.,: θ ρο 21 

ΤΙ \' / 
ι• ...... -.,. 

1. Αλλοδαποί κcϊCχοι τiτλοu διαμονής πcυ έχε: χορηγηθεί α:τό ένα 
Συμβαλλcμενο Μέρος μπορούν βάσει του τiτλοu cuτcύ κ::θώς καΙ ενός 
ταξιδιω7ΙΚΟύ εγγράφου, η ΙCΧ'jς των οποίων δεν έχε; λϊ'1 ξει, vc κJκλοφcpcύν 
ελεύθερα επί τρεις μf,νες κατ' ανώτατο όριο, στην επΙκ,:άτε:c: των άλλων 
Συμβαλλόμενων Μερών, εφόσον εκπληρώνουν ης τφοΟπceέσεις εισόδοι.; τοu 
cpθpoυ 5, παράγραφος 1, περιπτώσεΙς α, γ και ε καt δεν έχοιν κατcχu.:ρηθε 
o:;-cv εθ-,:κό κcπcλογο τοu ενδιαφερομένου Σ•Jμβαλλόμεvο•J Μεpοuς. 
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2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε · αλλοδαπούς κα;όχcυς 

;τροσωρινής αδεiας διαμονής που έχει χορηγηθεf από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος 

και ενός ταξιδιωηκού εγγράφου που έχει εκδοθεί από το iδιο Συμβαλλόμενο 
Μέρος. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανακοινώνουν στην ΕκπλεστΙΚί'j Επιτροπή τcν 

κα7άλογο τ"-Jν εγγρcφων που χορηγούν, τα οποία επέχcυν θέση τiτλου διαμονής 
ή αδεiας προσωρινής διαμονής και τcξιδιωπκού εγγρcφου κατά την έννοια του 

παρόντος άρθρου. 

4_ Οι διcτCξ::::ς τcu πcρ6ντος άpθρcυ εφcpμόζονται με την ~ΠiQL . .ι..cξη τυν 
·"ι ..... ,.,.:..~-:-ι-~ν του• α· c:::"cυ ?? '-' ......... .., ............. ' '"-'!'-'. --· 

Άρθρο 22 

.AλλcCc;::-: ε:c::.ρχCuενοι 1ΙC-μ:μc CϊΟ έδcφc;.ς ενός c:τιό :c Σ~~μβcλλ6~εΊ::Ι 
f-.1Cc."" , ·--,_.ι:-'",...,._,·.,·-,-~ \:r- ::::r; ι~-~~-'-"""' .,ι ---\_' π .... ,..,C·' 'C:....., -ους ~"';-;ς ,...._,..,, '0·-;;.:,:: ..... r,...,χ~ .... ~,...-U 
ι ... .._.~,Ι ..._,_,_,/'·,;-t.~ι...ν _., •....ι __.. 1 /'.Ι.Λ.ν>....~\....ν !-j• ··-'!-' ._. IL,;. I ._. ,, '--'!-~ ,..,.,.."'::> .....,~ .-~ •'-' 

),ι.,Ρ ....... ~,~..;.:ι:-·ι.--,:• ~\/C-;oι;c c~c &Q· ... '("'.cς :r:u c.-;--cicι; ηf"':'έ.'""'v 11 \Γ~...,ι u·~..; T"'UC cΌc..~uς 
._._.~~""'·"'''-":-''-"'-''""' ι ι,_:- _. · Ι,.. '-~ •ν 1 - '-' !-'Λ'-' ''-" ,..,_, '-' ;ι ι-'-' 

-.-,u .......... -ι.-Ιι"""";'"' .:..\,.-1 --·ι-:--· L..1 c-,.;.λι ΙC~ ,.....,,..,....; ··-.-...-..ε• .,,.., ··~,...,r.<r.~ ~ε--~· ;. ........ ω\Γ .:..Χ"' .ιι... ,_. .t.r,.:,.....,.;,...,.J t.Λ;:,., ....ι,._ιι...t.J. Γ-, 't!ΙΙ"-' : 1 ·....ι....ι;: 1 μιιι_..f-' ι ΊΙ'\..1. .... ,ι._.t"-"'-'\1\ ι..._. •. vιι '::ι t. __ ; 

ε -r-,)...Ct;.-. Κ.;.::,( ~~.,~~-~\..:...,,-•jti fv1ε·~,.,-( ~:..,..( !(.....--.-.::. ~rιlj (~,...;ι:;;..-.. ;-;-ε (''_Q·r Πpr-Α'".-ιιjc-
,i,;Ι:..~:.ι ·...,'-' .;_~,ο:--~--·" l..-'f-"t.' l..i i'-"'-'.,.ι -•Ι . ....,., ....... ιιi !~i. .. !Ι._Ι._ι -ι! 1ι I ";; I ._ . ...,.:,_,!"" ~ 

τpιών ε;γC:;:~ιJ'./ η~ε;;ιJv cπό irJV εiσοCο cϊο εσωτε;ικ:· της xιJpcς τ:;u 

Σu μβc .. v.c. ~C:'JGU r·ν·i έ;<;ι:ς. 

T'...;JV 

Άρθρο 23 

1. Αλλοδα-:τός, ο οποίος δεν εκ-:τληρώvΕ! ή δεν εκ-:τληρι.ί;νε; πλέον, τις 

προϋττοθέσεις σύντομης διαμονής που ισχύουν c;ιην ε-:τ;κρcτειc ενός 
Συμβαλλόμενου Μέροuς, πρέπει κατά κανόνα να εγκατcλεfψει χωρίς uττ·:::iτ;c 

καθυστέρηση τα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών. 

2. Αλλοδαπός, ο οποίος διαθέ;ει τίτλο διαμονής ή προσωρινr'j άδεια 

διαμονής που ισχύουν και έχουν χορηγηθεί από ένα άλλο Συμ6cλλcμενο 
Μέρος, πρέπει να μπαβεί χωρίς υπαίηα καθυστέρηση στο έδcοc; ~cu 

ΣυμΒαλλόμενου Μέρους. 
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3. Όταν η αναχώρηση αλλοδαπού, ο οποίος · εμπίmει σης ανωτέρω 
περιπτώσεΙς δεν πραγματοποιείται με τη βούλησή του ή όταν μπορεί να 
θεωρηθεί όη η αναχώρηση αυτή δεν θα επακολουθήσει, ή άν η άμεση 
α'Jcχώρηση του αλλοδαπού επιβάλλεται για λόγους που ανάγονται στην εθνική 
cσφάλε!α ή δημόσια τάξη, ο αλλοδαπός πρέπει να απομακρύνεται από το 
έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποiο έχει συλληφθεί υπό τους όρους 
που προβλέπει το εθνικό δίκαιο του τελευταίου. Αν το εθνικό δίκαιο δεν 

επιτρέπει την απομάκρυνση, το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να 
επιτρέψει στον αλλοδαπό, την διαμονή στην επικράτειά του. 

4 Η αποι.;άκρυνση του πpοcώι.ου αυτού από το έδαφος του 

ε-Jδιcφεpcμενcυ κpcτους, μι.οpεί να γίνει πpcς την χώρα προελεύcεώς του ή 

-:-:pcς κ::':θε άλλο κpC:ϊCς στο οι.οίc εivcι δυνατή r1 ε:σοδός του, κατ' εφcρμcγr1ν 
κ:.;ρίως των σχετ:κών διaτ·C:ξ~ων των συμc;:ωνΙών επανειcδcχ~ς που έχουν 
συναφθεί μπcξύ των Σuμβαλλόμε·ιων Μερών. 

5. Ο! διαπ:ξε:ς π;ς πcpcγpcφoυ 4 δε; εϊϊ~ρεC:ζcuν την εφαρμογή των 

εSνι~:..Jν διατάξεων -:-χΩκj ;JE το δικαίωμα παροχής ασύλcυ ούτε την εφαρμογή 
της ΣυμSC::σεc.ι;ς π;ς Γεvε::ιης της 28ης lcυλicu 1 S51 πεpί τοu κ::Εεστώτος των 

π~cccpL~γιJv, C7τlJς τpa7rcπcn:.ieηκε cπC το ΠpωϊCκολλο της ΝΞc:ς ΥC~κης της 

3 ~ης lcνcucρ\ou 1 S67, ούτε iLJV δΙC"7dξ::ων της ιιαpcγpάφοι..: 2 ί·JU r.cpόvioς 

C:cecc·ι..; i<>:ι ϊcι: df:θpcu 33, ττcr:Cγpc:φcς 1 της πcpcύcης ΣuμβCcε:.Lς. 

Y'":c 7ην ε-:-;:φuλαξΊ ε:< i-!Ξ;:;cuς της Ε~7ελεστrκ~ς !Ξ7":";τ,:cττ~ς του 

κ::ΞcρJ·:--~cύ Tr...JV .<c::τCλλΓjλωv .<.pιτη~iων κα! ί'pcκ-;-:κι..Jν τ,:.cπων εycp~cyής, τc 

Σuι.;βαλ\cμ·ιc Μέρη συ:cwr;φίζοιΝ με:-αξ',) τcuς ϊ!ζ άνισες c:κcνcuικzς 

ε7ϊiβcpύvcε1ς πcu μποpούν vc. rϊpcκ:~ψouv αϊϊό i~V Uϊίοχρέ(;Jση 

aϊϊcuακ,Jύνcεως τcu άοθcοu 23. όταν η α-:τcμcκpυvcη αυη'] δε'/ μ-:-:ορεί να 
- - - • I"' ; • ·c- ε·,.. ,...,.~α - ...... ι ~\λ~ο-c-,...,Ί ι.~cγμc!C!,Cιη-;:Ει t--'- ς,..~~.._, :vι..ι r...., .._,. · .ιuu. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

τίτλοι διαμονής και καταχώρηση για την απαγόρεuση εισόδου 

Άρθρο 25 

1. Όταν ένα Συμβαλλόμενο Μέpcς σκοπεύει va· χορηγήσει τίτλο διαμονής 
cε αλλcδαϊϊό που έχει καταχωρηθεί με σκοπό την απαγόρεucη εισόδου. 
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προβαίνει σε διαβούλευση με το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος και 
λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντά του. Ο τίτλος διαμονής χορηγείται μόνο για 

σοβαρούς λόγους, κυρίως ανθρωπιστικούς ή απορρέοντες από διεθνείς 
υποχρεώσεις. 

Αν ο τίτλος διαμονής χορηγηθεί, το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος 

προβαίνει στην ανάκληση της καταχωρήσεως, αλλά ωστόσο μπορεί να 
καταχωρήσει τον αλλοδαπό αυτό στον εθνικό κατάλογο. 

2. Όταν προκύπτει ότι αλλοδαπός, κcτοχος ενός ισχύοντος τίτλου διαμονής 

κc;αχωρεiται με σκοπό την απc:γόρευση εισόδου, το Συμβαλλόμενο Μέpος 

διcβουλεύεται με το Μέρος που χορήγησε τον τfτλο διαμονής, για .να διcπιστωθεi 

άν είναι επcρκεiς οι λόγοι γιc cνάκληση του τίτλου διαμονής. 

Αν ο τίτλος διcμονής δεν cνcκληθεi. το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος 

πρcβcivει στην ανάκληση της κcτc:χωρήσεως.αλλά ωστόσο μπccεi νι:: 

κcτaχωρήcΈi τον αλλccc::πό αυτό c10ν εθνικό του κcτcλογο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Πρόσθετα μέτρα 

Άρeρο 26 

1. Υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορpέοι:ν c:π.j ην 

πpοσχt:.φησή τους στη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 cχπικ: με 
το καθεστώς προσταcicς των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το 

Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31 ης Ιανουαρίου 1967, τα Συμβcλλόμεvc 
Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εισcγάγοuν στην εθνΙκή τους νομοθεσic 

τους ακόλουθους κανόνες : 

α. Αν απαγορευθεί η είσοδος στο έδαφος ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε 
αλλοδαπό, ο μεταφορέας που τον μετέφερε με εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία 

συγκοινωνία στα εξωτερικά σύνορα υποχρεούτcι να τον mαναπροωθήσει και 

πάλι χωρίς υπαίτια καθυcϊέρηση. Κατόπιν αιτήσεως των αρχών επιτηρήσεως 

των συνόρωνοφεiλει να επαναφέρει τον αλλοδαπό στο τρίτο κράτος από το 

οποίο τον μετέφερε, στο τρίτο κράτος που χορήγησε το ταξιδιωτικό έΎΎραφο με 
το οποίο μετακινήθηκε ή σε κάθε άλλο τρίτο κράτος στο οποίο είναι 

εξασφαλισμένη η είσοδός του. 
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β Ο μεταφορέας υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
;Ξεβcιωθεί ότι ο αλλοδαπός που μεταφέρεται με εναέρια ή θαλάσσια συγκοινωνία 
είναι κάτοχος των ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για την είσοδό του 
στην επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών_ 

2_ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται, υπό την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της 

Γενεύης της 28ης Ιοι:λiου 1951 σχπικά με το καθεστώς προστασίας τω·ι 
π;:οσφύγων, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 

31 ης Ιανουαρiου 196ϊ και λαμβάνοντας υπόψη τούς cυνταγμαηκούς κανόνες 

τcιcς, να εισαγάγουν κυρώσεις κατά των μεταφορέων που προωθούν αττό ένα 

τοiτc κ;:άτος πρcς το έδαφός τους με εναέρια ή θcλάcσΙα συγκοινωνία 

cλλcδc;τούς που δεν εivαι κcτοχοι των απαιτούμενων ταξιcιυτ1κώv εγγράφων_ 

3_ Οι διατcξε1ς της παραγράφου 1 περί:πωcη β KCi πις π-αραγράφου 2 
εοcρμόζονται σ;οι;ς μετcφcρεiς ομc':δωv που εξαcφcλίζcυv διεθνείς οcικές 

σuνδεσε;ς με λεωφορεic με εξαίρεση τη συνοριακή κυκλοφορία_ 

~. ϊ::: Συ~Βcλλ6μειc rν,έρη cνcλcμβCvcuv την ι:πcχ~έιJcη vc ε:caγCγcuv τις 
κ:τc':λληλες κuρώσεις κ:πά οττοιουcή-:τοτε ο οπ:ίcς για κερcοσκ:πικούς λόγους 

πcρέχει βοήθε;α ή επιχειρεί να βοr,θήσει αλλcδαττό να εισέλθει ή να διαμείνει 

στο έδαφος ενcς αττό τα Συμβcλλόμενc: Μέρη. κc;c': πccC:βαcΙJ της νcμceεcicς 
τcu Σι:μβcλλ:Jμεvcι; cu;cύ Μέρcuς σχε:;κc με την ε;cccc καΙ δΙcμονή 

cλλcCC'iών. 

2. Αν έ·να Συμβαλλόμενο Μέρος εvημερωθεi γιc τις πρcξεις ;ης παραγράφοu 
! , οι οποίες σuνιστούν παράβccη της νομοθεσίας ενός άλλου Σuμβcλλόμεvου 
f\ι1έροuς, πληροφορεί σχετικc το τελευταίο. 

3. Το Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο ζητεί από άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος 

να ασκήσει δίωξη λόγω παραβάσεως της νομοθεσίας του για τις πράξεις της 
παραγράφου 1 ,πρέ-:τε1 να αιτιολογήσεΙ με υπηρεσιακή καταΊΎΕλία ή βεβαίωση 
ToJV αρμόδιων αρχών τις διατάξεις του νόμου που παραβιάσθηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Αρμοδιότητα για την εξέταση των αιτήσεων παροχής ασύλου 

Άρθρο 28 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επαναβεβαιώνουν τις υποχρεώσεις τους από τη 
Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 περί του κcθεστώτος τ:;:,ν 

προσφuγων, όπως τρcπcποιfιθηκε από το Πρωτόκολλο 7ης Νέας Υόρκης της 
31 ης Ιανουαρίου 1967, χωpίς κ:::νένα γεωγραφικό πε,::cρrσμό του πε5ίcυ 

εφαρμογής των κεψένων αυτών κcθώς κ:::ι την υποχρέωσή τους να 

συνεργασθούν με τις uπηρεσiες του Ύπατου .Α.pμccτή των ~νωμένων Εθνι.L'v 

γιc τοuς ίί,Jόcφι..:γε.ς cχε7iKd με την εφcρμcγή 7ων ενλόγιι.) vcμ!κ:.::v ;...:έcων. 

1 . 
κάθε cfϊ~cη 

Πα ncv-'-r ~r-!•'r•; 
Ι !'"' Λ·:":! \.,.ι.,_ι....;,'\.._,ι..; 

CUiC: 

ϊCυ. 

ΆρΘρο 29 

cvcλc~βdvcuv την 

;;-συ 

κ::eε Σ~μβcλλόμενο ~ν1έpcς βdcz; T·JLJ εθV!ΚC~ του δ!K:licι.; K::Ii c:jμφυvc με 

τ1ς διεSvε:ς u-;-:-cχpε~cε1ς 1oul διcτηρεf το δικu:iυμc vc ε-;τc:νc::~ρcιJΕήcε: ή ν:: 

απομακρύvε: τον ::::τούντα άσυλο προς ένα τρίτο κράτος. 

3. Αvεξάρτητ::: από το Συμβαλλόμενο μέpος στο οποίο ο αλλοδαπός 

cπωθύνε1 την αf:ηση παροχής ασύλου, ένα μόνο Συμβαλλόμε·Jο Μέρος ε;vcι 

αρμόδΙο για την εξέταση της αιτήσεώς του. Το Συμβαλλόμενο αυτό Μέρος 

καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στc άρθρο 30. 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε Συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί 
το δικαίωμα - για ιδιαίτερους λόγους που ανάγονται Ιδίως στο εθνικό του δiκcιο -
νc: εξετάσει μία αίτηση παροχής ασύλου, έστω και άν η ευθύνη, κατc την έννοιc 

της παρούσης Συμβάσεως, ανήκει σε άλλο ΣυμβαλλόjJενο Μέρος. 
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Άρθρο 30 

1. Το Συμβαλλόμενο Μέρος που εfναι αρμόδιο για την εξέταση αιτr'ισεως 
παροχής ασύλου ορίζεται ως εξής : 

α. Αν ένα Συμβαλλόμενο μέρος χορήγησε στον αιτούντα άσυλο οποιασδήποτε 
μορφής θεώρηση ή τfτλο διαμονής, είναι αρμόδιο για την εξέταση της αιτήσεως. 
'Ρ..ν η θεώρηση χορηγήθηκε κατόπιν αδείας άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 
αρμόδιο είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος που χορήγησε την άδεια. 

β. Αν περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη χορήγησαν στον αιτούντα άσυλο 

οποιασδήποτε μορφής θεώρηση ή τfτλο διαμονής, αρμόδιο εfναι το 
Σ~μβαλ\όμενc Μέρος που χορήγησε τη θεώρηση ή τον τfτλο διαμονής με τη 
μακρότερη διάρκεια ισχύος. · 

γ. Εφόσον ο αιτών άcυλο δεν εγκατέλειψε την επικpά;εια των Σuμβαλλόμεvων 

Μερών, η αρμοcιότη~α που ορίζεται στις περιmώσεις α και β υφίστc:ται, έστω 

και αν η διcρε<α ισχύος της οποιασδήποτε φύσεως θεωρήσεως ή του τίτλου 

διcμονής έχει λήξει. Αν ο αιτών άσυλο εγκατέλειψε την εττικρcτεια των 

Συμβcλλόμενων Μερών με;ά τη χορήγηση της θεωρήσεως ή του τίτλου 

διαμονής. τα έγγραφα αυτά θεμελιώνουν την αρμοδιότη;c σύμφωνα με ης 

περιπτώσεις c και β, εκτός αν στο μπαξύ έληξε η ισχύς τους δυνάμει του 

εθνικού δικαfοu. 

δ. Αν ο αιτών C:cuλo δεν l!ποχpεούiαι σε καθεστώς θεωρήσεως από τα 

Σuμβcλλόμενα Μέpη, cpμόδιο ε:ναι το Συμβαλλόμενο Μέccς αττό τα εξωτερικά 

σί;νορα του οποiου εισήλθε ο αιτ:..Jν άσυλο στο έδαφος των Συμβcλλόμε·ιων 

Μερών 

Στο χρονικό διάστημα κατc το οποίο δεν έχει ενc:φμονrcθεί πλήρως η 

πολιηκή θεωρήσεων και αν ο αιτών άσι.:λο δεν υπcκεπαr σε κ:ιθεστώς 
θεωρήcεως από ορισμένα μόνο Συμβαλλόμενα Μέρη, αρμόδιο. υπό την 
επ:φύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α, β και γ, εfναι το Συμβαλλόμενο 

Μέρος από τα εξωτερικά σύνορα του οποίου εισήλθε ο αιτών άσυλο στα εδάφη 

των Συμβαλλόμενων Μερών με το εuεργέτημa εξαιρέσεως από την υποχρέωση 

θεωρήσεως. 

Αν η αfτηση παροχής ασύλου υποβάλλεται σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, 

το οποίο χορήγησε στον αιτούντα θεώρηση διελεύσεως - ασχέτως άv ο αιτών 
διήλθε ή όχι από τον έλεγχο διαβατηρίων - και άν η θεώρηση διελεύσεως 
χορηγήθηκε αφότου, η χώρα διελεύσεως βεβαιώθηκε από τις προξενικές ή 
διπλωματικές αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους προορισμού ότι ο αιτών άσυλο 
ανταποκρίνεϊαι στις προϋποθέσεις εισόδου στο έδαφός της, αρμόδιο γrα την 
εξέ7αση της αιτήσεως είναι το Συμβαλ;,όμενο Μέρος προορισμού. 
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ε. Αν ο αιτών άσυλο εισήλθε στα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών χωρίς να 
κατέχει ένα ή περισσότερα έγγραφα που εππρέπουν τη διέλευση των συνόρων, 

όπως έχει καθορισθεί από την Εκτελεστική Εππροπή, αρμόδιο είναι το 
Σ·Jμβαλλόμενc Μέρος από τα εξωτερικά σύνορα του οποίου είσήλθε ο αιτών 
C:cuλo στα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών. 

cτ. Αν ένας αλλοδαπός,του οποίου η αίτηση ασύλου εξετάζεται ήδη από ένα 

Σuμβαλλόμενο Μέρος, υποβάλει αίτηση, αρμόδιο είναΙ το Συμβαλλόμενο Μέρος 
:;το οποίο η αίτησή του είναι υπό εξέταση. 

ζ. Αν ένας αλλοδαπός, ως προς τον οποίο σε μία προηγούμενη 'α:;ηcη ασύλου 
α-:τό ένα Συf.:βc:λλόμενc Μέρος -έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, υποβάλει νέJ 

αίτηση, αρμόδιο είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος που εξέτασε την προηγούμενη 
αίτηση αν ο αιτuν δεν εγκατέλειψε τα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών 

2. ,t.,v ένα Σuμβαλλcμενο Μέρος έχει επιληφθεί της εξετάcεe:Jς αιτήσεως 

πc;Jcχής cσuλου κατ' εφαcμογήν του άρθρου 29. παράγραφος 4, το αρμόδιο 
Συμβαλλόμενο Μέρος δuvc;.:εJ της παρcγράς:ιου 1 του παρόντος C:pθρcu 

c-;ϊ"c.:λλάc::-ε:cι των uπcχpεύcεών ;ου. 

3. f'..v το cpc;όδιο Σι:μβcλλόμενο Μέρος δεν μ-:'οpεi να καθορισθεί βcπι των 
κριτηρίων των π.:ρcγράφων 1 και 2, αpμόδ:ο εiνcι το Σuμβαλλόμενο Μέρος στο 

. . ,.., ' ,.... . . . . ' 
οποιc εχει υ-τ:ccΛη:::ει η c:ηση πcροχης ασι..;Λου. 

Άρθρο 31 

1. Τα ΣJμβc:λλ6μεvα ~~1έ;:,η κcϊcβCλλουν κCθε iipcc:-77C6ειc γιc νc 

προσδιcρfσοuv, τc cυν"7ομ6ϊΞ:pα δυνατόν, το Συμβcι:\λόμεvο fν1έpcς, το οποίο 

εiναι αρμόδιο για ;ην εξέταση μια αιτήσεως πc:ροχής ασύλου. 

2. Αν αi;ηση παροχής ασύλου απευθύνεται σε αναρμόδιο Σuμβαλλόμενο 

Μέρος c:πο cλλοδα;τό ποu διαμένει στην επικράτειά ;ου το τελευταίο μ-:τορεί να 

ζητήσει από το αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος να αναλάβει τον α:;ούντα άσυλο, 

προκειμένου να εξετάσει την αίτησή του για την παροχή ασύλου. 

3. Το αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεοί;ται να αναλάβει τον αιτούντα 

άσυλο που αναφέρετω στην παράγραφο 2, άν ;ο ciτημά του υποβληθεί cε 

προθεσμία έξι μηνών από τον χρόνο καταθέσεως της αιϊήσεως παροχής 

ασύλου. Αν το αίτημα δεν υποβάλλεται στην παραπάνω προθεσμία, αρμόδιο 

για την εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου είν?ι το Συμβαλλόμενο Μέpος 
στο οποίο είχε υποβληθεί. · 
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"Αρθρο 32 

Η εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου διενεργείται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο του αρμόδιου Συμβαλλόμενου Μέρους. 

"Αρθρο 33 

1. "Οταν ο αιτών άσυλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παροχής ασύλου, 
βρίσκπαι παρανόμως στην επικράτεια ενός άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το 
αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να τον αναλάβει. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, όταν το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος 
έχει χορηγήσει στον αιτοuντα άσυλο τίτλο διαμονής με ισχύ ανώτερη ή ίση του 
ενός έτους. Στην περίπτωση αυτή η αρμοδιότητα για την εξέταση της απήσεως 
μεταβιβάζεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. 

"Αρθρο 34 

1. Το αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος uπcχρεcύται να αναλάβει τον 
αλλοδαπό, του οποίου η αίτηση παροχής ασύλου έχει απορριφθεί οριστικώς κ01 
ο οποίος έχει μεταβεί στο έδαφος άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, χωρίς να έχει 
δικαίωμα cιαμονής. 

2 Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζπαι, όταν το αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος 
εiχε απομακρύνει τον αλλοδαπό εκ7ός του εδcφcυς των Συμβαλλόμενων 
Μερών. 

"Αρθρο 35 

1. Το Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο αναγνuρισε σε αλλοδαπό το 
καθεστuς του πρόσφυγα και του χορήγησε δικαίωμα διαμονής, κcθίσταωι 

υποχρεωτικώς αρμόδιο για την εξέταση της ωτήσεως παροχής ασύλου ενός 

μέλους της οικογενείας του, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι 
συμφωνούν. 

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 μέλος της οικογενείας είναι ο 
σύζυγος ή το άγαμο τέκνο του πρόσφυγα, ηλικίας κάτω των δέκα οκτώ ετών, ή 
άν ο πρόσφυγας είναι άγαμο τέκνο κάτω των δέκα οκτών ετών, ο πατέρας ή η 
μητέρα του. 
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'Αρθρο 36 

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο εiνGΙ αρμόδια για την εξέταση 

αιτήσεως παροχής ασύλου. μπορεί, για ανθρωπισηκούς λόγ:Jυς που 

στηρίζονται ιδίως σε οικογενειακές ή πολιηστικές αιτίες, να ζητήσει από άλλο 
Συμβαλλόμενο Μέρος να καταστεί αρμόδιο, εφόσον εκφράζει τη σχετική 

βούληση ο ενδιαφερόμενος: Το Συμβαλλόμενο Μέρος ;;-ρος το οποίο 

υποβάλλεται το σχετικό αίτημα σταθμίζει, αν το αίτημα αυτό μπορεί να 

ικανοποιηθεί. 

Άρθρο 3ϊ 

1. Οι ccμόδιες αρχές των Σuμβαλλό~εvων Μερύν c·πcλC:σσοuν ;..:εταξύ 

τους. το τc:χύτερο δυνα-τόν. ης πληροφορίες cχετ:κά με : 

- ""Χ"'ς '""r.,·· 1 ou ..:.. ~n ,,,....,. ...... ν .... :,..,,.-""\ Τ'·''' '"", ... ο,·,\ .. -Ι·\ν "-r-υ:.. ..... "",...,. ,..,..., .. ,..:.- ... ,...c. κ,., .... ..; .... .-.·v 11C:r--'-'. ~~ .._.-..;..;ι\· :i; j !-"'-1'-..ιΛC..'r-' ν: ι -..;...ν uιl ... ;νΙ......_. \..........., J\~, 1\..ι .._.!'-''!'l...iC..~· 1 , ~,..ιιy ιιί 

έναρξη ισχ•jος τους. 

β. Στατισ-τ:κά δεδομένα i"OU αφοροuν ilς μηνιc:ες αcρiξε!ς αιωύντι:Jν όσuλο με 

την ένδε:ξη των κ:.φιότερων χωρών πpοελεjσε:..Jς καSύς κ:::ι τις σJνcc;:εiς 

cποφCσε;ς σης c:iήCε!ς παρcχής cσύλου. εφC.σον au7C: ε:vc1 διcθέ:-1μc. 

γ. E~φCv:cη ή cτ;μc·~~·;:κή c:ύξηcη οριcμέν~ν ομ::δuν πcu tx:;ι:v ι::~ο~C:λεΙ 

αiτηcη ~c6ώς κc: 7ίς cχετ1κtς πληpcQορiες πpcς τού::. 

2. Τα Συμβcλ\όμεvα Μέpη διαcφcλiζοuν. εττ;πλέ::;ν, ~ενή cuνεpyαcic ως 

προς τη σuλλcγή πλ:-jpcφοpιύν για την r.cτάcτc:c:-j σ7ις χ:..Jρες πpcελε:Jσεi..Jς 

των c:τούντων άσuλο με cκcπό μfc κοΙνή εκτfμησ;ι. 

3. Κάθε ένδειξη ενός Συμβαλλόμενου rv1έρους σχετικά με την εμπισπuτική 

εξέταση πληροφοριών που αυτό ανακοΙνώνει πρέπει να δεσμεύει τα άλλα 

Συμβαλλόμενα Μέρη. 

'Αρθρο 38 

1 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διαβιβάζει σε κάθε άλλο Μέρος που υποβάλει 
cχπική αίτηση τα δεδομένα που διαθέϊει για τον αιτούντα cσυλο, τα οποία εiναι 

απαραίτητα για : 
- τον καθορισμό του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο εiνα; αρμόδιο για την 
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εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου, 
- την εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου, 

- εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν κεφάλαιο. 

2. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αφορούν αποκλειστικά: 

α. Την ταυτότητα (όνομα και επώνυμο, ενδεχομένως προηγούμενο όνομα, 
προσωνυμίες ή ψευδώνυμα, χρόνο και τόπο γεννήσεως, παρούσα και 

προηγούμενη ιθαγένεΙC του αιτούντος άσυλο και, κατά πεpίmωση, των μελών 

της οικογενεfας του). 

β. Τα έγγραφα ταυτότητας και τα ταξ;διωτικά έγγραφα (αριθμό, διάρκεια ισχr.Jος, 

·τόπο κc:ι ημε,Jομηνία εκδόσεως, εκδοuσα αpχή κλτι:.). 

γ. Τα λοιπά cτοιχεiα, τα αναγκαία για την εξcκρiβuση της τc:υτότητας του 

cιτοl!vτος. 

δ. Tcuς :cπους διc;..:ονής και τις διαδρομές τuv ταξ:δίων 

ε. Τους τiτλcuς διαμονής ή ης θεωρήσεις που έχουν χ::;ρηγηθεί από ένα 

Σ:.ψβ·:::λλόf.'εvο Μέρος . 

cτ Τον τόπο υ-:-;-οβcλ~ς της αιτήσεως παpοχής ασύλου. 

ζ. Την ημεpcμηνiα •uττcβcλής προγενέστερης αιτήσεως παροχής ασύλου, άν 

::<.:ντ,:έχ~ι πωί-:-;-τωcη, την ημεpομηνiα υποβολής της παροΟσης αιτήσεως, το 

cιc:S:κc:cτ:κό c-:C:διο. το περιεχόι.:ενο της αποφόcεως. 

3. ·::να Συμβcλλόμειο Μέρος μπcρεi επιπΛεον, να ζητήσει από ένα C.λλο 

Συμβαλλcμενο Μέρος να του γ'.ιωc;οποιήcει τους λόγους. τους οποίους 

ε-:ϊ:κc:λέcτηκε ο αιτών C.συλο προς υr.οστήριξη της αι;-ήcεώς του και άν 

συντρέχει περίmωση, την αιτιολογία της ληφθείσης αποφάcεως που τον αφορά. 

Το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο υποβλήθηκε το cχετικό αίτημα εκτιμά, αν 
μr.ορεi να το εξετάσει περαιτέρω. Η διαβίβαση αυτή των πληροφοριών εξαρτάται 

σε κάθε περίπτωση από τη συναίνεση του αιτούντος άσυλο. 

4. Η ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποΙΕίται κατόπιν σχεϊικής αιτήσεως 

Σuμβc:λλόμεvου Μέρους και μόνο μεταξύ των αρχών που κάθε Συμβαλλόμενο 
Μ<'~ Jς έχεΙ υποδείξει στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

5. ία διαβΙβαζόμενc δεδομένα μr.ορούν να χρηqιμοποιηθούν μόνο για τους 

προβλεπόμενους στην παράγραφο 1 σκοπούς. Τα δεδομένα αυτά μπορούν vc 
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διαβιβάζονται μόνο στις διοικητικές αρχές και τα. δικαστήρια που έχουν 

επιληφθεί: 
- για τον καθορισμό του Συμβαλλόμενου Μέρους που είναι αρμόδιο για την 
εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου, 

- για την εξέταση της αιτήσεως παροχής ασύλου. 

- για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν κεφάλαιο. 

6. Το Συμβαλλόμενο Μέρος που διαβιβάζει τα δεδομένα μεριμνά, ώστε αυτά 

να είναι ενημερωμένα και ακριβή. 

Αν διαπιστωθεί ότι το Συμβαλλόμενο Μέρος έχει διαβιβάσει ανακριβή 

δεδομένα ή στοιχεία που δεν πρέ:ττει να διαβιβασθούν, τα Συμβαλλόμενα Μέpη -
aποδέκτες ενημερώνονται cχετικά χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Τα τελευταία 

υποχρεούνται να διορθώσουν αυτές τις πληροφορίες ή να τις διαγράψουν. 

7. Ο αιτών άσυλο έχει δικαίωμα, κατόπιν αιτήσεώς του, να του 

ανακοινωθούν οι ανταλλαγείσες πληροφορίες που τον αφορούν. εφόcοv εivc:ι 

διαθέσιμες . 

Αν διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς ή ότ: δεν θα 

έπρεπε να έχουν διαβιβασθεί, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την διόρθωση ή 

διαγραφή τους. Οι διορθώσεις πραγματοποιοuvται με τις προϋποθέcεις της 

παραγράφου 6. 

8. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεσύται να ενημερι:.:νει ω αρχείο του 

σχετικά με τη διαβίβαση και τη λήψη δεδομένων προσωττικcύ χc;:κ::κτήρα. 

9. ϊα δεδομένα αυτά διατηρούνίCι για χρονικό διάστημα που δεν υτ:τρβcivει 

εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς, για τους οποίοuς έχουν 

aνταλλαγεί. Η ανάγκη διατηρήσεώς τους πρέπει να εξετάζεται έγκcφα ατ;ό το 

ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος. 

1 Ο. . Τα διαβιβαζόμενα δεδομένα απολαμβάνουν, σε κάθε περίτπωση, της ίδιας. 
τουλάχιστον προστασίας με εκείνη που προβλέπεται στο δiκαιο του 

Συμβαλλόμενου Μέρους για πληροφορίες παρόμοιας μορφής. 

11. Αν τα δεδομένα αυτά δεν τύχουν αυτόματης mεξεργασίας, κάθε 

Συμβαλλόμενο Μέρος πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση 

της εφαρμογής του παρόντος άρθρου με αποτελεσματικά μέσα ελέγχου. Αν 
Συμβαλλόμενο Μέρος διαθέτει υπηρεσία του ιδίου τύπου που προβλέπεται στην 

παράγραφο 12, μπορεί να της αναθέσει καθήκοντα ελέγχου. 

12. Αν ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη σκοπεύουν να καταχωρήσουν 

σε αρχείο προς επεξεργασία - ενόλω ή εν μέρει - ης ·,τληροφορiες που 
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αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, η καταχώρησr:ι αυτή επιτρέπεται μόνον, 
εφόσον τα ενδι...:φερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη, αφενός έχουν καθιερώσει 
νομοθεσία σχετική με την επεξεργασία δεδομένων, η οποία αναγνωρίζει τις 
αρχές της Συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 
για την προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου έχουν αναθέσει σε αρμόδια 
εθνική αρχή τον ανεξάρτητο έλεγχο της επεξεργασίας και χρήσεως δεδομένων 
που διαβιβάζονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 

τ I τ Λ Ο Σ 111 

Αστυνομία και ασφάλεια 

Κεφάλαιο 1 

Αστυνομική Συνεργασία 

Άρθρο 39 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαuGc':νοuν την υ-;τοχρέuση όπως οι 

αστuνομικές υπηρεσίες τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και στα όρια 

τuν αρμcδιοτήτuν τους, παρέχουν συνδρομή με σκοπό την πpόληψη και τη 
διερεύνηση αξ:όποινuν πράξεων, εφcσον κc:τά το εθνικό δiκc:ιο οι δικαστικές 

αρχές είναι αρμόδιες για την αίτηση ή την εκτέλεσή της και cυτές δεν επισύρουν 

τη λ.-':ψη μέτρων καταναγκα::;μcύ εκ μέρους του Συμβαλλόμενου Μέρους στο 

οποίο αυτή έχει ατ.εuθυνθεί. Όταν οι αστυνομικές αρχές προς ilς ο-;τcίες η 

αίτηση έχει υποβληθεί είναι αναρμόδιες προς εκτέλεσή της, διαβιβάζουν αυτή 

c7ις αρμόδιες αρχές. 

2. Οι έγγραφες πληροφορίες που παρέχονται α-;τό το Συμβαλλόμε'ιο Μέρος 

προς το οποίο η αίτηση έχει απευθυνθεί βάσει της διατάξεuς της παραγράφού 
1, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το απούν Συμβαλλόμενο Μέρος ως 

αποδεικτικά μέσα σε ποινική διαδικασία μόνο με τη συναίνεση των αρμόδιων 

δικαστικών αρχών του Συμβαλλόμενου Μέρους, προς το οποίο έχει απευθυνθεί 

η αiτηcη. 

3. Οι αιτήσεις συνδρομής της παραγράφου 1 και οι απαντήσεις σ' αυτές 
μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ των εντεταλμένων κεντρικών οργάνων της 
διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κdθε Συμβαλλόμενου Μέρους. Όταν η 
αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί εγκαίρως μέσω της ανωτέρω οδού, 01 

αστυνομικές αρχές του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους έχουν τη δυνατότητα 
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να τη διαβιβάζουν απευθείας στις αρμόδιες αρχές του- Συμβαλλόμενου Μέρους 
προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και οι τελευταίες μπορούν να απαντήσουν 

επίσης απευθείας. Σης περιmώσεις αυτές, η αιτούσα αστυνομική αρχή 
ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σχετικά με την απευθείας αίτησή της το 

εντεταλμένο κεντρικό όργανο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας του 
Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο έχει απευθυνθεί. 

4. Στις παραμεθόριες περιοχές η συνεργασία μπορεί να ρυθμίζεται με 
συμφωνίες μεταξύ των αρμόδιων Υπουργών των Συμβαλλόμενων Μερών. 

5. Ισχύουcες και μελλονηκές ευρύτερες διμερείς συμφωνίες μεταξύ δύο 

Συμβαλλόμενων Μερών που έ;:(ουν κοινά σύνορα, δεν επηρεάζονται :rττό τις 

διατάξεις του παοόντος όρθρου. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνονται γ:α 

ης συμφωνίες αυτές. 

Άρθρο 40 

1. Τα όργανα ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, τα οποία στο πλαίσιο δικαστικής 

έρευνας παρακολουθούν στην επικράτειά τους -:τρόcωπο φερόμενο με 

αποχρώcες ενδείξεις να έχει συμμετάσχει σε αξιό1τοινη 11ράξη που επισύρει 

έκδοση, εξουσιοδοτούνται να συνεχίσουν την παρακολούθηση στο έδαφος ενός 

άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, αν το τελευταίο έχει συναινέπι στη 

διασυνοριακή παρακολούθηση βάσει αιτήσεως δικαστ:κής σuνδρομής, η ο-:τοία 

έχει υ-:τοβληθεί προηγουμένως. Η συνC:νεση μπορεί να εξαρτηθεί από όρους. 

Κατόπιν αιτήσεως, η παρακολούθηση ανcηοεται στα όργανc :-ου 

Συμβαλλόμενου Μέρους σiΟ έδαφος του οποίου αυτή πραγματοποιεfτCi. 

Η αίτηση δικ::~στικής συνδρομής που αναφέρετ.:::ι στο εδάφιο 1 πρέπε; να 
απευθύνεται στην αρχή, η οποία έχει ορισθεί από κ::eε Συμβc:λλόμενο Μέρος 

και είνα: αρμόδια για την παροχή ή τη διαβίβαση της αηούμενης cuναινέσεως. 

2. Όταν, για λόγους ιδιαιτέρως επεiγοντες, δεν μπορεi να ζητηθεί η· 

προηγούμενη συναίνεση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τα όργανα 

παρακολουθήσεως εξουσιοδοτούνται να συνεχίσουν την παρακολούθηση 

πέραν των συνόρων για πρόσωπο φερόμενο με aποχρώσες ενδείξεις να έχει 
τελέσει μία από τις αξιόποινες πράξεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 7, 
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

α. Η διέλευση των συνόρων κατά τη διάρκεια της παρακολουθήσεως 

ανακοινώνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην αρχή, ττου ορίζεται στην 

παράγραφο 5, του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου συνεχίζεται 
η παρακολούθηση. · 
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β. Αίτηση δικαστικής συνδρομής υποβαλλόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 1 
και στην οποία εκτίθενται οι λόγοι που δικαιολογούν τη διεύλευση των συνόρων 

χωρίς προηγούμενη συναίνεση, διαβιβάζεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 

Η παρακολούθηση παύει, αφότου το Συμβαλλόμενο Μέρος στο έδαφος 
του οποίου αυτή πραγματοποιείται λόγω της ανακοινώσεως της περιmώσεως α 
ή της αιτήσεως της περιmώσεως β ή αν η συναίνεση δεν έχει δοθεί πέντε ώρες 

μετά τη διέλευση των συνόρων . 

3. Η παρακολούθηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, επιτρέπεται 
μόνον υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις : 

ά. Τα όργc.να παρακολουθήσεως πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξε:ς 
του παρόντος άρθρου και με το δίκαιο του Συμβcλλόμνου Μέρους στο έδαφος 

του οποίου, ενεργούν. Πρέπει ακόμη να υπακούουν στις εντολές των κατά τόπον 

αρμόδιων αρχών. 

β. Με την επιφύλαξη των περιπΗ.Jσεων της παραγράφου 2, τα όργανα 

εφοδιάζσν7αι κατά τη διόρκεια της παρακολουθήσεως με έγγραφο. το οποίο 

βε;3αιώvει ()τι η συναίνεση έχει δοθεί. 

γ. Τα όργανα παρακολουθrρεως πρέπεΙ c-ε οποιcδήπο;ε χρονική e7;γμή να 

μπcροuν να αποδεικνύουν την υπηpεσιc:κή τους ιδιότη;α. 

δ. Τα όργανα πcpc:κολοuθήσεως μ7τορσύν κc:τό τη διάρκειc Πiς 

πcρcκολcι..:θήσεως να φέρουν ω υπ:-;ρεc:cκό τους όπλο, εκ;ός ρητής αντίθε"ης 

α<ιc<;cσεως του Συμβαλλόμενου Μέρους <ιρος το οποίο c:πευθuνεται η αiτηcη. 
Η ΧΡr'ιcη του απc:γcρεc:rεται. με εξαίρεση τις πεpιπ-7ώσεις νόμιμης c':μυνας. 

ε. Η εiccδος σε καrcΙκfες καΙ σε χιJρους μη ετιττι:επ6j..lεvοuς vτο κοινό C7ία

γοpε~εϊc!. 

στ. Τα όργr:.να τταρακολοuθr1σεως δεν εξοuσιοδcτcύνται να ττροβc:ίνουν ούτε σε 
σύλληψη ούτε σε κράτηση του υπό παρακολούθηση προσώπου . 

... , 

ζ. Για κc':θε επιχείρηση γίνεται αναφορά στις αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους 
στο έδαφος του οποίου έχει πραγματοποιηθεί. Η προσωπική εμφάνιση των 

οργάνων παρακολουθήσεως, μπορεί να κριθεί αναγκαία. 

η. Οι αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους, από το οποίο προέρχονται τα όργανα 
παρακολουθήσεως συνδράμουν, κατόπιν αιτήσεως των αρχών του 
Συμβαλλόμενου Μέρους στο έQ.αφος του ο;τοίου η παρακολούθηση έχει 
πραγματοποιηθεί, στην έρευνα μετά την επιχείρηση,· συμπεριλαμβανομένης κ α: 
της δικαστικής διαδικασίας. 
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4 Τα όργανα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 είναι : 

Ως προς το Βασίλειο του Βελγίου : τα μέλη της δικαστικής αστυνομίας των 
εισαγγελιών, της χωροφυλακής και της δημοτικής αστυνομίας καθώς επίσης οι 

τελωνειακοί υπάλληλοι, υπο τους όρους που προβλέπουν οι ισχύουσες διμερείς 
συμφωνίες, σύμφωνα με την παράγραφο 6, σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους 
στους τομείς της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχότροπων ουσιών, 

της εμπορίας όπλων και εκρηκτικών καθώς και της παράνομης μεταφοράς 
τοξικών και βλαπηκών αποβλήτων. 

Ως προς την Ομοσττονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας : τα όργανα της 
ομοσττcνδιακής αστυνομίας και· των Κρατιδίων καθι..Jς επίσης οι τελωνειακοί 

υπάλληλοι (υπηρεσία τελωνειακών ερευνών) ως όργανα συνδρομής της 

εJσαγγελίας για τους ;ομείς αποκλειστικώς, αφενός της παράνομης διακινήσεως 

vcρκωτ:κών και t.:.ιυχότροπων ουσιών, αφετέρου της εμπορίας όπλων. 

- Ως προς ;ην Γcλλικ:Ί Δημοκρατία • οι αξιωυατικοί και τα όργc:να της δικαcτικής 
σστυνομiας, η or.oia αποτελεί τμήμα της εθνικής αστυνομίας και της εθνικής 

χJ.Jροφυλακής κcθι..Jς επίσης οι τελωνειακοί υπάλληλοι, υπό τους όρους που 

προβλέπουν οι 1cχύοuσες δψερείς συμφωνiες. σύμφωνα με την τταpcγρα~ο 6. 
π σχέcη με ης cpμοδιcτητές τους στους τομείς της παpάνομης διακ:νήσεως 

ναρκωτ:κι..Jν και ψυχό;ροπων cυσιι..Jν, της εμπορίας όπλων και εκρηκτικών 

κcθι..Jς και της παράνομης μεταcpοράς τοξικι..Jν κα: βλαπτικών αττοβλr'μJ.Jν. 

Ως ττρος το Μεγάλο ΔοuκC:το του Λουξη..:βούργου : τα όργανα της 

χωροφυλακής κα: της αστυνομίας καθώς επiσί]ς 01 ΤΕλωνε:cκο: υ;;cλληλο:, ι:πό 

τους όρους ττου ττροβλέ;;ουν ο: ισχύουσες διμερείς συμφωνίες, σύμ~uνα ;.;ε την 

τταράγpcφο 6. σε σχέση με ης αρμοδιότητές τους στους το;.;είς της π::ράνcμης 
διcκ:νήσεως νc:::κuτ:κι..Jν κc:ι Ι.;JUχότροπων ουσιι..Jν, της εμπορίας όττλων κc: 

εκρηκτΙκών καθι..Jς κc:ι της τταράνομης μεταcpορός τοξ;κι..Jν και βλατττ;κών 

αττοβλήτων_ 

- Ως προς το Βασίλειο των Κάτω Χωρών : τα όργανα της βασιλΊκής κο: της 
δημοτικής αστυνομίας καθώς επίσης οι εφοριακοί υττάλληλοι της υπηρεσίας 

πληροφοριών και ερευνών ποv είναι αρμόδιοι για τα τέλη ε:σcγωγής καΙ τους 
φόρους καταναλώσεως, υπό τους όρους που προβλέπουν οι ισχύουσες διμερείς 

συμφωνfες, σύμφωνα με την παράγραφο 6, σε σχέση με τις αρμόδιότητές τους 
στους τομείς της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχότροπων ουσιών, 

της εμπορίας όπλων και εκρηκτικών καθώς και της παράνομης μεταφοράς 

τοξικών και βλαπτικών αποβλήτων. 

5. Η αρχή που αναφέρεται στις τταραγpάφους 1 και 2 είναι : 
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Ως προς το Βασίλειο του Βελγίου : Η Γενtκή Διεύθυνση της Δικαστικής 
Αστυνομίας (Commissariat gιnιral de la Police Judiciaire). -

- Ως προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας : η Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία Διώξεως του Εγκλήματος (Bυndeskriminalamt). 

- Ως προς την Γαλλική Δημοκρατία : η Κεντρική Διεύθυνση της Δικαστικής 
Αστυνομίας ( Direction Centrale de la Police Judiciaire). 

- Ως προς το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ο Γενικός Εισαγγελέας 
Εφετών (Procυreυr gιnιral d' Etat). 

- Ως προς το Βασίλειο των Κάτω Χωρών : ο αρμόδtος Γεν:κός Εισαγγελέας γ:α 
τη διασυνοριακή παρακολούθηση (Lende!ijk Officier ναn Justitie) 

6. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν σε διμερές επίπεδο να διπ.:ρύνουv το 
τ:τδiο εφαρμογής του παρόντος όρθρου κ:::ι να καθιε;;ώσοι.:ν συμττληρωμcτ:κές 

διcτόξεις προς εκτέλεσή του. 

7 ~ ττ:::pcκολcύθηση που cναφέpετcι στην πcpcγpaφo 2 επ;τ;;έπεται μόνο 
για τ:ς ακ:::λοu6ες αξιόποινες πράξεις : 

~,νθρωποκ7ονiα με πpόθεcη υπ,:. ε7ϊ!βcpυν71Κές πc:~1cτάcεJς 

Ρ..νθρ.Jποισcνic με ττρόθε·:η 

- Εμτ;ρησμό με πρόθεση 

- Παpcχc':ρaξ:] 

- Διακεκριμένη κ.λcτ;ή και επ;βαρuvίiκ:'j περiτ;Ιωcη cττοccχτΊς κ:::ι δι:::θέσεως 

προϊόντων εγκλήματος 

- Απαγωγή και ομηρεία 

- Σωματεμπορία 

- Παράνομη διακίνηση ναρκωτικών κcrι ψυχότροπων ουσιών 

Παραβάσεις του Ν. περί όπλων και εκρηκτ:κών 
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Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, έκρηξη και διακεκρψένη 
περimωση φθοράς με χρήση εκρηκτικών υλών 

- Παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαmικών αποβλήτων. 

Άρθρο 41 

1. Τα όργανα ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, τα οποία στην επ1κράτε:ά τους 
καταδιώκουν πρόσωπο που καταλήφθηκε να διαπράπει επ' αυτοφώρω ή να 

συμμετέχει σε αξιόποινη πράξ;"] αναφερόμενη στην παρC:γραφο 4, 
εξουσιοδοτούνται να συνεχίσουν την καταδiωξ:ι στο έδαφος ενός άλλου 

- Συμβαλλόμενου Μέρους χωρίς προηγούμενη συναίνεση, όταν οι αρμόδιες αρχές 

του άλλου Σuμβαλλόμενου Μέρους λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της 

υποθέσεως είτε δεν μπόρεcαν εκ των προτέρων να ειδοποιηθούν c.;<ετικc με την 

είσοδο m-o έδcφ6ς 7ους, με ένα απο τα μέσα επικοινωνίας που προβλέπονται 
στο όρθρο 44, εiτε να μεταβούν επi τόπου yιc να αναλάβουν την καταδίωξη. 

Ομοίυς ιcχ•jει. όταν το κ·::ταδιωκ6μενο πρόcω-;-;ο που τελεί υπc 

προσωρινή κράτηση ή εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας, έχει αποδρcσει. 

ϊο αργότερο μέχρι τη στιγμή διελεύσεως των συνόρων τα όργανα 

καταδιώξεως επΙκοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους 

στο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται η κcτcδiωξη. Η κc:ταcίωξη πc:ύει, 

αφότου το ζητήcε; το Σuμβαλλόμενο Μέρος c-το έδαφος του οπσίου -;;ρέπει να 

πρcγμc-:-cτ.Όιηθεi. Κc:ιό:ην α:ϊf:σεwς τυ\: κcτcδιωκτϊκιlJv οργCvωv ο: κ:::;ά. τ6"77cv 

αρμόδιες αρχές θα προβούν στην εξακρiβωc:-; της ταυτότητας ή τη :ούιlληψη του 
κα;αδιωκόμενου προcώπου. 

2. Η καταδίωξη επ;χειρεiται με έναν από τcuς ακόλουθους ;ρc-;-;οuς που 

ορίζοντα: σ;η δr1λωσητης παραγράφου 9 : 

α. · Τα καταδιωκτ~κά όργανα δεν έχουν δικαίωμα κρατήσεως τcυ 

κ::ηαδιωκομένου. 

β. Αν δεν υποβληθεί αίτηση διακοπής της καταδιώξεως και οι κατά τόπον 
αρμόδιες αρχές αδυνατούν να παρέμβουν εγκαίρως, τα .καταδιωκτικά όργανα 

μπορούν να προβούν στην κράτηση του καταδιωκόμενου προσι.Jπου μέχρις 

ότου ειδοποιηθούν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τα όργανα του Συμβαλλόμενου 

Μέρους στο έδαφος του οποίου πραγματοποιεfται η καταδίωξη και επιπλέον, 

στην εξακρίβωση της ταυτότητος ή τη σύιlληψή του. 
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3. Η καταδίωξη επιχειρείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 με έναν 
από τους ακόλουθους τρόπους που ορίζονται στη δήλωση της παραγράφου 9 : 

c. Εντός χώρου ή κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου από τη στιγμή 
διελεύσεως των συνόρων, που θα καθορισθούν στη δήλωση. 

β Χωρίς τοπικό ή χρονικό περιορισμό. 

4 Στη δήλωση της παραγράφου 9, τα Συμβαλλόμενα Μέρη ορίζουν τις 
αξιόποινες πράξεις που προβλέπει η παράγραφος 1 με έναν από τους 

ακόλουθους τρόπους. 

c. Κα>άλογος αξιόποινων πρcξεων : 

- Avepωπoκτovic με πρόθεση υπό επιβαρυντικές περιστόσεις 

' Ε,.... · ..,..._ -.-. ; · · · π ο· c:., _...., - /'"".V 1-'U;:uK.'-'V.C !""ε ,p ''-'._v;ι 

Ρ·~~, ·cΈς 
- '-' j ι....~.,; t-' 

r . ·~ - t:.:Jττor.cucς uε ποcς;εcη 
Γ ' ' ' ' ' 

Διακαρuένη κλc:π:'ι και ε7i:βαpυν;;κή περimωcη cπcδcχής και διαθέσεως 

ϊ7";:cϊC::ντων εγκλήμcϊcς 

- Πc:pάνcμη διακiνηση vαρκι.ιπ:κών και ψυχότροπων ουσιύν 

- Παραβάσεις του Ν. περί όπλων και εκρηκτικών 

Παραβάσεις σχε;ικές με τις εκρηκτικές ύλες, έκρηξη και διακεκριμένη 

περimωση 

φθοράς με χρήση εκρηκτικών υλών 

- Πcρcvcμη με•αφορά τοξικών χ.αι βλαπτικών αποβλήτων 
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Εγκατά~ειψη παθόντος κατόπιν αυτοκινητικού ατυχήματος επιφέροντας τον 
θάνατο ή τη βαρειά σωματική βλάβη του. · 

β. Αξιόποινες πράξεις που επισύρουν την έκδοση. 

5. Η καταδίωξη μπορεί να επιχειρείται μόνον κατά τις ακόλουθες γενικές 
προϋποθέσεις : 

α. Τα καταδιωκτικά όργανα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και το δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου 
ενερyούν. Υπακούουν στις εντολές των κατά τόπον αρμοδίων αρχών. 

β. Η καταδίωξη λαμβόνει χώρα αποκλειστικώς μέσω των χερσαίων συνόρων. 

γ. Η είσοδος σε κατοικίες και σε χώρους μη επιτρεπόμενους στο κοινό 

απαγορεύεται. 

δ. Τα καταδιωισικ::': όργανα πpέπε: να cνcγνωρίζοντcι ευχερώς εiτε από τη 

στολή τους εiτε από περιβραχιόνιο είτε από πρόσθετες ενδείξεις επί του 

οχήματός τους. Η πολιτική περιβολή με τη χρήση συμβατικού αστuνcμ:κού 

οχrΊματος χωρίς τις προαναφερόμενες διακρίσεις δεν επιτρέπεται. Τα ως άνω 

όργανα πρέπει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να μπορούν να απο5~ικνύουν 

την υπηρεσιακή τους ιδιότητα. 

ε Τα καταδιωκτικά όργανα μπορούν να φέρουν το υπηρεσιακό τους όπλο. Η 

χρήση του απαγορεύεται. με εξc;ίρεcη τις περιτπώcεις νόμιμης άμυνας. 

στ. Το καταδιωκόμενο πρόσωπο, που κρατείται σύμφωνα με την -:αράγρc9ο 2, 
περίπτωση β, προκε;μένου να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων κcτά τόπον 

αρχών υποβάλλεται μόνο σε έρευνα ασφαλείας. Κατά τη μεταφορά του μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν χειροπέδες. Τα αντικείμενα που βρίσκονται στην κc:τοχή 

του καταδιωκόμενου προσώπο.υ μπορούν να κατασχεθούν. 

ζ. Μετά από κάθε επιχείρηση μνημονευόμενη στις παραγράφους 1, 2 και 3, τα· 
καταδιωκηκά όργανα εμφανίζονται ενώπιον των αρμόδιων κατά τόπον αρχών 

του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου ενήργησαν και προβαίνουν 
σε αναφορά σχετικά με την αποστολή τους. Κατόπιν αιτήσεως των αρχών αυτών 

υποχρεούνται να παραμείνουν στη διάθεσή τους μέχρι την πλήρη επεξήγηση 

των περιστάσεων δράσεώς τους. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει ακόμη και αν το 

καταδιωκόμενο πρόσωπο δεν κατέστη δυνατό να συλληφθεί. 

η. Οι αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους, 
καταδιωκτικά όργανα, παρέχουν συνδρομή, 

Σuμβaλλόμενου Μέpους στο έδαφος 

από το οποίο προέρχονται τα 

αν ζη.τηθεί απο τις αρχές του 

του οποίου η καταδίωξη 
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πραγματοποιήθηκε, στην έρευνα μετά την επιχείρηση, cυμπεριλαμβανομένης 
ΚCΙ της ποινικής διαδικασίας. 

6. Το πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με την παράγραφο 2 έχει συλληφθεί από 
τις αρμόδιες κατά τόπον αρχές, μπορεί ανεξαρτήτως της ιθαγενείας του να 

κρατηθεί για προανάκριση. Οι αντίστοιχοι κανόνες του εθνικού δικαίου 
εφαρμόζονται αναλογικώς. 

Αν το πρόσωπο αυτό δεν έχει την ιθαγένεια του Συμβαλλόμενου Μέρους 
στο έδαφος του οποίου έχει συλληφθεί, αφri,νεται ελεUθερο το αργότερο έξι ώρες 

μετά τη σύλληwη, χωρίς τον υπολογισμό των ωρών μεταξu μεcονυκτίου και 

ενάτης ώρας, εκτός και αν οι αρμόcιες κατά τόπον αρχές πριν από . την 
παρέλευση της Π;Jcθεσμίας αυτής λc':βouv αίτηcη προσωρινr1 ς κρατήcεως, 

cπcιαcδr1ποτε μcρφrις. με σκοπό την έκδοση. 

7. Τα όργανα των προηγcύι.;ενων παραγράφων είναι : 

Ως ττpcς το Βcσ:λειο τοu Βελγίου : τα μέλη της δικαcτικής αcτυvομίας των 
ειcΌγγελιών. π;ς χωροφυλακής και της δημστ:κ~ς σcτυνομίcς καθώς επίσης οι 
τελωνειακοί υτ:-άλλr,λcι. υπό τους όρους πcu ττρc.βλέπουν οι ιcχuουcες διμερεiς 

cu;.:φων:ες, σύι.;φωνc με την πcράγραφο 1 Ο cε cχέση με τrς αρμοδιcτητές τους 
c~cuς τσμεiς της ττcρcνcμης διακ1νήcεως ναρκ:.:Jτ;κi..Jν κcι ψυχόη:οπων ουcιών, 

της εμ-;-;-ορίας όπλων κcι εκρηκηκi..Jν κaθώς κcι της πaράνομης μεταφοράς 

τcξ:κιJν και βλαπτικών αποβλήτων. 

Ως προς την ΟμcCϊ:"ονδιακή Δημc.κρα;:α της Γε;::μc·ιicς : τα όργανα της 
cμcC77'ονcιcκής cστvνομ 1ας και των ΚρατιδίL;;ν καθιJς επicης οι τελLJνειcκοί 

v.,-C:λληλcι (uπηρε::-iα τελωνε;cκιJν ε;::εuνώv ) ως όργανα cuvδρcμής της 

ε;cαγνελiας γ:α τους ωμεiς αττοκλε;cτικώς, αφεΊός της -;-;-cρcνcμης C!cκ;νήσεως 

να;::κ:.:Jτ;κιJν και Ll!uχcτpοττων ουσιύν, αφετέρου της εμπορίας 6-;-;-λων. 

n _ _,,..ι'""_ r,-.\λ• ~ , .... ,,,..., ,....,,- .... · . ι;::,,lfJ~-· ,....·. ,,. . ... "'"δ "'σ-v~ - ._ς "i-''-"> ,η,~' '"κ. 1 -'•:ί-'~κ.-~:ια. οι α",ω,.- .• κ~ι κα, .α cpγανα ,η., ικ~ ,ι".,ς 

cστuνcμίaς, η οποiα αποτελεi τμήμα της εθνικής αcτυνσμίας και της εθνικής 

χc..~ρος;uλακής καθώς επiσης οι τελωνειακοί υπc.λληλοι, υπό τους όρους που 
προβλέπουν οι ιcχύcuσες διμερεiς συμφωνiες, σύμφωνa με την παράγραφο 1 Ο 
σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους στους τομεiς της παράνομης διακινήσεως 
ναpκωτ:κών και ψυχότροπων οuσιύv, της εμπορίας όπλων και εκρηκτικιJν 
καθιJς και της παρcνομης μεταφοράς τοξικών και βλαπτ:κών αποβλήτων. 

Ως προς το Μεγάλο Δουκάτο του Λοuξεμβcύργου : τα όργανα της 

χωροφυλακής και τ:-'1ς αστυνομίας καθώς επiσης οι τελLJνειακοί υπάλληλοι, υπό 
τους όρους που προβλέπουν οι ισχύουσες διμερείς συμφωνfες, σύμφωνα_ με την 
παρC:γραφο 1 Ο σε cχέση με τις αρμοδιότητές τους στους τομεiς της παρανομης 
δ•ακινήσεως ναρκω;ικών κ::.tι ψυχότροττων ουσιών, της εμπορίας όπλων και 
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εκρηκτικών καθώς και της παράνομης μεταφοράς · τοξικών και βλαmικών 
αποβλήτων. 

- Ως προς το Βασίλειο των Κάτω Χωρών : τα όργανα της βασιλικής και της 
δημοτικής αστυνομίας καθώς επίσης οι εφοριακοί υπάλληλοι της υπηρεσίας 
πληροφοριών και ερευνών που είναι αρμόδιοι για τα τέλη εισαγωγής και τους 

φόρους καταναλώσεως, υπό τους όρους που προβλέπουν οι ισχύουσες διμερείς 
συμφωνίες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 Ο σε σχέση με τrς αρμοδιότητές τους 
στους τομείς της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχότροπων ουσιών, 
της εμπορίας όπλων και εκρηκτικών καθώς και της παράνομης μεταφοράς 
τοξtκών και βλαπηκών αποβλήτων. 

8. Γ:α τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη το παρόν άρθρο δεν θiγει το 

άρθρο 2ί της Συνθήκης Benelux περί εκδόσεως και δικαστ:κr1 ς σuνδρομής c-ε 
ποινικές υποθέσεις της 27ης Ιουνίου 1962, όπως τροποτ;οιήθηκε από το 

Πρωτόκολλο της 11 ης Μ σΤου ί 9ί 4. 

9. Κατά την υπογραφή της παρούσης Συμβάc-εως κcθε Συμβαλλόμενο 

Μέρος καταθέτεΙ δήλωση στην οποία βάσει των διατάξεων των πcρcγpάφων 2, 
3 και 4 ορίζει τους τρόπους αc-κήσεως της καταδιώξεως u-:o έδαφός του γω 
κάθε Συμβαλλόμενο Ι\1έρος, με το οποίο έχει κοινc': c-ύνορα. 

Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί οποτεδήποτε να αντικατccτήcει τη 

δήλωcή ωυ με άλλη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιορίζεται η έκταση 

εφαρμογής της προηγουμένης. Κάθε δrιλωση κατατίθεται μετά αττο 

προηγούμενη διαβούλευση με κάθε ενδιαφερόμενο Συμβcλλό;Jενο Μέρος, 

αποβλέποντας cτην ισοδυναμία Τι.Jν ρυθμίc-εων που ιc-xuouv στις δύο ττλεuρές 

των εσωτερικων συνόρων. 

1 Ο Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν σε διμερές επίπεδο να διευρύνουν το 

πεδίο εφαρμογής της τταρcγράφου 1 και να καθιερώc-οuν συμπληρωματικές 
διατάξεις προς εκτέλεσή του. 

Άρθρο 42 

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων που αναφέρονταΙ στα άρθρα 40 και 41 
τα όργανα που εκπληρώνουν υπηρεσιακό καθήκον στο έδαφος άλλου 

Συμβαλλόμενου Μέρους εξομοιώνονταΙ με τα όργανα του τελευταίου ως προς τις 

αξιόποινες πράξεις για τις οποιες θα ήταν παθόντες ή φυσικοί αυτουργοί. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕQΣ (!ΕΥΧΟΣ ΠPQTOJ 5947 

·Αρθρο 43 

1. ·οταν, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 41 της παρούσης Συμβάσεως, τα 
όργανα ενός Συμβαλλόμενου Μέρους εκπληρώνουν υπηρεσιακό καθήκον στο 
έδαφος άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ευθύνεται το πρώτο Συμβαλλόμενο 

Μέρος κατά το εθν:κό δίκαιο του τελευταίου Συμβαλλόμενου Μέρους για τις 
ζημίες που τα ανωτέρω όργανα προξενούν κατά την εκπλήρωση .των 

καθηκόντων τους. 

2. Το Συμβαλλόμενο Μέρος στο έδαφος του οποίου προξενούνται οι ζημίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποχρεούται στην αποκατάσταση των 
ζημιών αυτ(jν, όπως θα έπρεπε να τ;ς αποκαταστήσει, αν είχαν προκληθεί από 

τc δικά ωυ όργανα. 

3. Το Συμβαλλόμενο Μέρος, το όργανα του οποίου έχουν πpοξενrρει ζημίες 

cτο έδαφος άλλου Συμβαλλόμενου /ν1έρους, καταβάλλει τ:λήρως στο π:λεuταίο 

το cννcλικ6 ποσό της αποζημιώσεως που αuτό κc:τέβαλε στους παθόντες ή 

τcuς κc:θολ:κούς και ειδικούς διαδόχους τους. 

4. Με την επιφύλαξη ασκήσεως τuν δικcιωμά7ων του ένcντ: τucv τρίτων και κατ' 
εξαίρεση της διατάξεως της ι.αρcγράr.;ου 3, κάθε Σ:ομβc:λλόμεJο Μέρος 

παραιτείται στην περίπτωση της παραγράφου 1, από το δικοiυμα να αξ!ώcει 
έναντΙ άλλου Σuμβc:λλόμενου Μέρους το ττοcό γ:c: τις ζημίες που uπέ:nη. 

"Αρθρο 44 

1. Tc.: Σu~Cβcλλόμνc Μέρη, σ(;μφυνc με τις σχε;:κές διε9νεfς c-uμβcσε;ς κ:::1 
λαμβάνcν7aς υπόψη τις τοπ:κές cuve:"'1 κες κ:::θώς κ:::ι τ;ς τεχνrκές δυv:::τότητες, 

δημιουργούν - ιδίως σης ττcpαμεSόριες περιοχές - cμεσες σuνδέσεις 

τηλεφώνcιJ. ασυρμάτου, τέλεξ κ:::ι Cλλες συνδέσεΙς, πρcκεψένοu να 

διευκολuνθεi η αστυνομική κ::ι η τελυνειc.:κή σι:vεργασ!α, Κ"Jρίυς γ:c την έγκαιρη 

διαβίβαση πληροφοριών στο ι.λαίσιο της διασυνcριcκ~ς ττcρcκολcuθήcεως καΙ 

καταδιώξεως. 

2. Πέραν των ανυτέρω βραχυπρόθεσμων μέτρων, δΙερευνούν τις ακόλουθες 
ιδίυς δυνατότηπς : 

α. Την ανϊΟλλαγή υλικού ή την απόσπc:ση υπαλλr'Ίλων - συνδέσμων, οι οποίοι 
θα δωθέτcυν τον κατcλληλο ραδιοτηλεφωνικό εξοπλισμό. 

β. Τη διεύρυνση των ομcδων συχνοτήτων πcυ χρησιμοποιούνται στις 

ττc::ραμεθόριες περιοχές. 
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'{. Τη δημιουργία κοινής συνδέσεως μεταξύ αστυνομικών και τελωνειακών 
uπηρεσιών που δρούν στις ίδιες περιοχές. 

δ. Το συντονισμό των προγραμμάτων τους για την αγορά επικοινωνιακών 

μέσων, με σκοπό την εγκατάσταση τυποποιημένων και συμβατών συστημάτων 
επικοινωνίας. 

Άρθρο 45 

1. ϊc: Συμβαλλόμενα Μέρη αναλc:μβάνουν 7ην υποχρέc.Jcη νc: λάβουν ία 

απαραίiητc: μέτρα για να διασφcλισθεi ότι : 

α. Ο διεc.;θυν7ής ξενοδοχειακής επιχεφήcε(;jς ή οι αντ-:-pόσωποί του 

μεριμνούν. όπως οι φιλοξενούμενοι αλλοδαποί. συμπερ:λαμβc':νομέν(;jν όσ(;jν 

έχουν ιθαγένεια όΜων ΣυμβαΜόμενων Μερών κc:Sώς και όΜων Κρατών 

Μελών ΊLJV Εupω"'Ί"cΊκών Κοινοτήτιι;ν . εφόσον δεν πρόκε:;αι για συζύγους ή 
ανηλίκο:.ις που c:.:vτc:ξιδεuουν με cuioύς ή μέλη ταξιδιωτ;κώv ypccpεiuν, 

σuμπληpώνcc.;ν κc:ι uπογρcφοuν ιδιοχείρως τα έν-:-υπα δηλώcεως της 

r.αραπάνω ξενοδοχειακής εr.ιχειpήσεως καθώς ε"'l"ίσης νσ. ·C:7ίΟδε:κνύουν σ;ον 

διευθυνίή της εν λόγω ξενοδοχειακής επιχεφήcεως ή τους αντιπpοσώ7ίcυς του 

την ταυτότητά τους με την επiδε;ξη έγκυρης εγγρc':φου τc:υτ6;ψc:ς. 

β Τα cuμπλr;ρωθέν;α έν7υπα δηλώσεως φυλόσσcντα: γ·α τις cpμόδιες αρχές ή 
δΙcβΙβCζcνται σ! cuϊές, εφόσcv οι τελεuτcfες ϊα κpivouv c-τ;-::;cfτητο yιc την 

πpcλ~uη c7ίε:λών. για π;ν άσκηση ποινικής διώξ~uς ή γ:α τη διcι;;ώπσή τους lJς 

7ipoς τ~ν τύχη πpoc-ώπL:Jv που έχ:;υv εξcφcνΙcθεi ή πcΕC;.ν7ων ατυχημ·:':των~ 

ατός C.v το εθνικό 3iκ::::ιο προβλέπει διαφορετικ~ ρύθμιση. 

2. Η διά:cξ:-] της 7ίc:cαγρόφου 1 εφαρμόζ~τcι cνc:λογικώς για τα πρόσlJ7ία 
ποu διc:νυκτερεuουν σε ορισμέ'ιους χώρους που εκμιcθώνοvτaι κc:τ' ε776γγελμα, 

ιδίως σε cν;ίσκηvc. τpcχόσπιτc και πλuτά μέσc. 

Άρθρο 46 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, σύμφωνα με το εθνικό του δiκαιο, 
χωρίς αίτηση σε ιδιαiτερες περιmώσεις, να ανακοινώνει στο ενδιαφερόμενο 
Συμβαλλόμενο Μέρος πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να εiναι σημαντικές για 

το τελευταίο ως προς τη συνδρομή για την καταστολή αξιόποινων πράξεων των 
οποίων η τέλεση είναι σφόδρα πιθανή, την πρόληψη άδικων πράξεων ή την 

αποτροπή απειλών για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 
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2. Η ανταλλαγή πληροφοριών, υπό την επιφύλαξη της ρυθμίσεως για 
συνεργασία στις παραμεθόριες περιοχές στο άρθρο 39 παράγραφος 4, λαμβάνει 
χώρα μέσω μιας κεντρικής υπηρεσίας που θα καθορισθεί. Σε ιδιαιτέρως 

. επείγουσες περιπτώσεις η ανταλλαγή πληροφοριών, κατά την έννοια του 
άρθρου αυτού, μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων αστυνομικών αρχών, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο 
εθνικό δίκαιο. Η κεντρική υπηρεσία ενημερώνεται σχετικά το ταχύτερο δυνατόν. 

Άρθρο 47 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να συνάψουν διμερείς συμφωνίες που 

εππρέπουν την απόστταση, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, υπαλλήλων -
συνδέσμων ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στις αστυνομικές υπηρεσίες ενός 

άλλου. 

2. Η απόσπαση υπαλλήλων - συνδέσμων για ορισμένο ή αόριστο χρόνο 

αποσκοπεί στην προώθηση και επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ των 

Συμβαλλόμενων Μερι.Jν, ιδίως παρέχοντας συνδρομή: 

α. Υπό τη μορφή ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση, 

προληπτικώς και κατασταλτικώς, της εγκληματικότητας. 

β. Στην εκτέλεση των αιτήσεων αστυνομικής και δικαστικής συνδρομής σε 

ποινικές υποθέσεις. 

γ. Για τις ανcγκες εκπληρώσεως της αποστολr'ις των αρχών που έχουν 

επιφορτισθεί με την εππήρηση των εξωτερικών συνόρων. 

3. Οι υπάλληλοι - σύνδεσμοι περιορίζονται σε καθήκοντα γνωμοδοτήσεως 

και συνδρομής. Δεν νομιμοποιούνται σε αυτοτελή εκτέλεση αστυνομικών 

μέτρων. Παρέχουν πληροφορίες και εκπληρώνουν την αποστολή τους στο 

πλαίσιο των οδηγιών που έχουν λάβει τόσο σπό το Συμβαλλόμενο Μέρος από· 
το οποίο προέρχονται όσο και από το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο έχουν 

αποσπασθεί. 
Υποβάλλουν τακτικώς εκθέσεις στον Διευθυντή της αστυνομικής υπηρεσίας, 

όπου έχουν αποσπασθεi. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σε διμερές ή 
πολυμερές επίπεδο ότι οι υπάλληλοι - σύνδεσμοι ενός από αυτά που έχουν 
αποσπασθεί σε τρίτα κράτη εκπροσωπούν εκ παραλλήλου τα συμφέροντα ενός 
ή περισσοτέρων άλλων Συμβαλλόμενων Μερών. Βά?"ει αυτών των συμφωνιών 
οι υπάλληλοι - σύνδεσμοι που έχουν αποσπασθεί σε τρίτα κράτη παρέχουν 
πληροφορίες σε άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη είτε κατόπιν αιτήσεως είτε από δική 
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τους πρωτοβουλία και εκπληρώνουν - στα όρια των αρμοδιοτήτων τους -
καθήκοντα για λογαριασμό των Μερών αυτών. Το Συμβαλλόμενα Μέρη 

ενημερώνονται μεταξύ τους ως προς τους σχεδιασμούς τους που σχετίζονται με 

την απόσπαση υπαλλήλων- συνδέσμων σε τρίτα κράτη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις 

Άρθρο 48 

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποβλέπουν στη συμπλήρωση και 

τη διευκόλυνση εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαστικής Συνδρομής 

σε ποινικές υποθέσεις της 20ης Απριλίου 1959. Στις σχέσεις μεταξύ των 

Συμβαλλόμενων 

Μερών που είναι και μέλη της οικονομικής Ενώσεως Benelυx ισχύει ομοίως το 

εδάφιο 1 αναφορικά με το Κεφάλαιο 11 της Συνθήκης Benelux περί εκδόσεως και 
δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις της 27ης Ιουνίου 1962, όπως 
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 11 ης Μαίου 1974. 

2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει την εφαρμογή ευρύτερων διατάξεων που 
ισχύουν μεταξύ των μελών με βάση διμερείς συμφωνίες. 

Άρθρο 49 

Η δικαστική συνδρομή επιτρέπεται επίσης: 

α. Σε διαδικασίες για πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός ή και 

των δύο Συμβαλλόμενων Μερών τιμωρούνται ως παραβάσεις τάξεως από 

διοικητικά όργανα, των οποίων η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με ένδικο 

μέσο ενώπιον ιδίως ποινικού δικαστηρίου. 

β. Σε διαδικασίες αποζημιώσεως για μέτρα ποινικής διώξεως ή αβάσιμης 

καταδίκης. 

γ. Σε διαδικασίες για την απονομή χάριτος. 

δ. Σε αστικές υποθέσεις που σχετίζονται με ποινική δίωξη, εφόσον το ποινικό 

δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφασίσει οριστικά επί τη'ς ποινικής διώξεως. 
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ε. Για την επίδοση των διαδικασττκών εγγράφων σχετικά με την εκτέλεση μιάς 
ποινής ή ενός μέτρου' ασφαλείας, της εισπράξεως προστίμου ή της καταβολής 
των δικαστικών εξόδων. 

στ. Για τα μέτρα που σχετίζονται με την αναστολή επιβολής ή εκτελέσεως 
ποινής ή μέτρου ασφαλείας, την υφ' όρον απόλυση, την προσωρινή αναστολή 
ενάρξεως εκτίσεως ή τη διακοπή εκτίσεως ποινής ή μέτρου ασφαλείας. 

Άρθρο 50 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής 
δικαστικής συνδρομής,· κατά τα ρυθμιζόμεν-α από τις συμβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 48, για περιπτώσεις παραβιάσεως των διατάξεων εν 

γένει περί φόρων καταναλώσεως, φόρων προστιθέμενης αξίας και τελωνειακών 

δασμών. Ως τελωνειακές διατάξεις εννοούνται αυτές που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 της Συμβάσεως μεταξύ Βελγίου, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου και Ολλανδίας περί αμοιβαίας 
τελωνειακής συνδρομής της 7ης Σεπτεμβρίου 1967 καθώς και αυτές που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού του Συμβουλίου 1468/81/ΕΟΚ της 
19ης ΜαΊ·ου 1981. 

2. Αιτήσεις δικαστικής συνδρομής για περιπτώσεις κατηγορίας απάτης περί 

τους φόρους καταναλώσεως δεν επηρέπεται να απορρίπτονται με την αιτιολογία 

ότι το κράτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση δεν επιβάλλει φόρους 

καταναλώσεως επi των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην αίτηση. 

3. Το εκζητούν Συμβαλλόμενο Μέρος δεν θα διαβιβάσει ή χρησιμοποιήσει 

πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεiα που έλαβε από το Συμβαλλόμενο Μέρος 

προς το οποίο κατευθύνεται η αίτηση γΙα ανακριτικές, διωκτικές ή διαδικαστικές 

πράξεΙς άλλες από αυτές που περιγράφονταΙ στην αiτηση συνδρομής,χωρίς την 

προηγούμενη συγκατάθεση του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο 

απευθύνεται η αίτηση. 

4. Η προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο αίτηση δικαστικής συνδρομής 
μπορεί να απορριφθεί, όταν το ποσό που υπήρξε αντικείμενο μή καταβολής ή 
εξαπατήσεως δεν υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ECU ή η αξία των 
εμπορευμάτων που εισήχθησαν ή εξήχθησαν χωρίς άδεια δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 100.000 ECU, εκτός αν η πράξη λόγω του είδους της ή του 
ττ,..'Jσώπου του δράστη χαρακτηρισ9εi ως πολύ σοβαρή από το εκζητούν 

Συμβαλλόμενο Μέρος. 
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5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις περιmώσεις 
όπου η αίτηση δικαστικής συνδρομής αναφέρεται σε πράξεις που τιμωρούνται 
με πρόστιμο(παραβάσεις τάξεως ) και η αίτηση υποβάλλεται από δικαστική 
αρχή. 

Άρθρο 51 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να εξαρτήσουν το παραδεκτό 
αιτήσεων δικαστικής συνδρομής για έρευνα ή κατάσχεση από άλλους όρους 

εκτός από τους ακολούθους : 

α. Η πράξη που αποτελεί αντiκείμενο της αιτήσεως δικαστικής συνδρομής να 
τιμωρείται κατά το δίκαιο και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών με ποινή 

στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας περιοριστικό της ελευθερίας, το 

ανώτατο όριο των οποίων να είναι τουλάχιστον έξι μήνες ή να τιμωρείται κατά το 

δίκαιο ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη με ισοδύναμες κυρώσεις και κατά το 

δίκαιο του άλλου Μέρους να τιμωρείται ως παράβαση τάξεως από διοικητική 

αρχή, η απόφαση της οποίας να μπορεi να προσβληθεί ενώπιον ιδίως ποινικού 

δικαστηρίου. 

β. Η εκτέλεση της αιτήσεως δικαστικής συνδρομής να μήν αvτιτίθεωι σ;c δίκ::ιιο 

του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 

'Αρθρο 52 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να απευθύνει τα έγγραφα της 

διαδικασίας απευθείας μέσω ταχυδρομείου σε πρόσωπα που βρίσκονται στο 

έδαφος ενός άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 

γνωστοποιούν σ;ην Εκτελεστική Επιτροπή κατάλογο των εγγράφων που 

μπορούν να διαβιβασθούν μέσω αυτής της οδού. 

2. Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο παραλήmης δεν γνωρίζει τη γλώσσα στην 

οποiα έχει συνταχθεi το έγγραφο, πρέπει το έγγραφο - τουλάχιστον στα βασικά 

του μέρη - να μεταφρασθεί στη γλώσσα ή σε μία από τις γλώσσες του 

Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο παραλήmης. Αν 
στην αρχή που αποστέλλει το έγγραφο είναι γνωστό ότι ο παραλήmης γνωρίζει 

μόνο μία άλλη γλώσσα, τότε το έγγραφο - ή τα σημαντικότερα μέρη του -πρέπει 

να μεταφρασθούν στη γλώσσα αυτή. 

3. Ο πραγματογνώμων ή ο μάρτυρας, ο οποίος δεν συμμορφώνπαι σε 

κλήτευση που του εστάλη μέσω ταχυδρομείου, δεν επιτρέπεται να τιμωρηθεί, 

ακόμη και άν η κλήτευση περιέχει μέτρα καταναγκασμού, εκτός αν αργότερα 
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μεταβεί οικειοθΕλώς στο έδαφος του εκζητούντος Μέρους και εκεί κλητευθεί εκ 

νέου νόμιμα.Η αρχή που αποστέλλει τις κλητεύσεις μέσω ταχυδρομείου 
επιμελείται ώστε να μήν εμπεριέχουν μέτρα καταναγκασμού. Η διάταξη αυτή 
δεν επηρεάζει το άρθρο 34 της Συνθήκης Benelux περί εκδόσεως και δικαστικής 
συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις της 27ης Ιουνίου 1962, όπως έχει 
τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο της 11ης Μαίου 1974. 

4. Αν η πράξη για την οποία ζητείται η δικαστική συνδρομή τιμωρείται κατά 

το δίκαιο τόσο του εκζητούντος όσο και του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο 
απευθύνεται η αίτηση διοικητικά ως παράβαση τάξεως που είναι δυνατό να 

εκκληθεi ενώπιον ποινικού δικαστηρίου, τότε η κοινοποίηση εγγρ.άφων λαμβάνει 

κατά κανόνα χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 1. · 

5. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, η κοινοποίηση διαδικαστικών 

εγγράφων μπορεί να λάβει χώρα και μέσω της δικαστικής αρχής του κράτους 

στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, όταν η διεύθυνση του παραλήmη είναι 

άγνωστη ή το εκζητούν κράτος απαιτεί προσωπική επίδοση. 

'Αρθρο 53 

1. Οι ωτήσεις δικαστικής συνδρομής και οι σχπικές απαντήσεις μπορούν να 

διαβιβάζονται απευθείας μεταξύ των δικαστικών αρχών. 

2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει τη δυνατότητα υποβολής αΙϊήσεών 

μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης ή μέσω των εθνικών κεντρικών γραφείων 

της Διεθνούς Αστυνομικής Οργανώσεως Διώξεως Εγκλήματος. 

3. Οι αιτήσεις προσωρινής μεταφοράς ή διαμεταγωγής προσώπων που 

τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κρατήσεως ή φυλακίσεως ή στα οποία έχει 

επιβληθεί στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας καθώς και η τακτική ή 
περιστασιακή ανταλλαγή πληροφοριών από δικαστικά αρχεία πρέπει να γίνεται 

μέσω των Υπουργείων Δικαιοσύνης. 

4. Κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις 
της 20ης Απριλίου 1959 ως Υπουργείο . Δικαιοσύνης σχετικά με την 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας εννοείται ο Ομοσπονδιακός 
Υπουργός Δικαιοσύνης και οι Υπουργοί ή οι Γερουσιαστές Δικα10σύνης των 
Ομόσπονδων Κρατιδίων. 

5. Μηνύσεις ή καταγγελίες με σκοπό την ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 
21 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις 
της 20ης Απριλίου 1959 ή·σύμφωνα με το άρθρο 42"της Συνθήκης Benelux για 
έκδοση και δικαστική συνδρομή σε ποινικά θέματα της 27ης Ιουνίου 1962, όπως 
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έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο της 11 qς Μαίου 197 4 λόγω 
παραβάσεως των διατάξεων περί οδηγήσεως και αναπαύσεως, μπορούν να 

διαβιβάζονται απευθείας από τις δικαστικές αρχές του εκζητούντος στις 
δικαστικές αρχές του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση .• 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 

Εφαρμογή της αρχής Ne bis in idem 

'Αρθρο 54 

Όποιος δικάσθηκε τελεσίδικα απο ενα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν 

μπορεί να διωχθεί από ένα άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για τα ίδια πραγματικά 

περιστατικά, υπό τον όρο όμως ότι, σε περίτπωση καταδίκης. η ποινή έχει 

εκτιθεi ή εκτίεται ή δεν μπορεί πλέον να εκτιθεί σύμφωνα με τους νόμους του 

Συμβαλλόμενου Μέρους που επέβαλε την καταδίκη. 

Άρθρο 55 

1. Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, κατά τον χρόνο της κυρώσεως, 

αποδοχής ή εγκρίσεως της παρούσης Συμβάσεως, να δηλώσει ότι δεν 

δεσμεύεται από το άρθρο 54 σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις : 

. α. Όταν τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία έλαβε υπόψη της η αλλοδαπή 

δικαστική απόφαση, έλαβαν χώρα είτε εν όλω είτε εν μέρει στο έδαφός του, 

στην τελευταία όμως αυτή περίmωση η εξαίρεση αυτή δεν εφαρμόζεται, αν τα 
πpαγματικά αυτά περιστατικά τελέσθηκαν εν μέρει στο έδαφος του. 
Συμβαλλόμενου Μέρους, όπου εκδόθηκε η δικαστική απόφαση. 

β. Όταν τα πραγματικά περιστατικά τα οποία έλαβε υπόψη η αλλοδαπή 

δικαστική απόφαση, συνιστούν αξιόποινη πράξη κατά της ασφαλείας του 

κράτους ή εναντίον άλλων εξίσου ουσιαστικών συμφερόντων αυτού του 

Συμβαλλόμενου Μέρους. 

γ. Όταν τα πραγματικά περιστατικά τα οποία έλαβε υπόψη αλλοδαπή δικαστική 
απόφαση διαπράχθηκαν από δημόσιο υπάλληλο αυτού του Συμβαλλόμενου 

Μέρους κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 
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2. Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο προέβη στη δήλωση εξαιρέσεως που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, εδάφιο β, προσδιορίζει τις κατηγορίες των 
αξιόποινων πράξεων επί των οποίων μπορεί να εφαρμοσθεί η εξαίρεση αυτή. 

3. Συμβαλλόμενο Μέρος έχει τη δυνστότητα οποτεδήποτε να ανακαλεί μία 
τέτοια δήλωση σχετική με μία ή περισσότερες από τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 . 

4. Οι εξαιρέσεις, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο δηλώσεως με βάcη την 
παράγραφο 1, δεν εφαρμόζονται, όταν το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος 
έχει ζητήσει από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος την ποινική δίωξη για. τα ίδια 
πραγματικά περιστατικά ή συναίνεσε στην έκδοση του εν λόγω προσώπου.· 

Άρθρο 56 

Αν ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος εναντίον 

προσώπου, το οποίο καταδικάσθηκε τελεσίδικα για τα ίδια πραγματικά 

περιστατικά από ένα άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, ο χρόνος· στερήσεως της 

ελευθερίας που εκτίθηκε στο έδαφος του τελευταίου αυτού Συμβαλλόμενου 

Μέρους εξαιτίας αυτών των πραγματικών περιστατικών πρέπει να αφαιρείται 

από την κύρωση που ενδεχομένως θα επιβληθεί. Εφόσον το εθνικό δίκαιο το 

επιτρέπει, λαμβάνονται υπόψη οι οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις πέραν των 

στερητικών της ελευθερίας ποινών. 

"Αρθρο 57 

1. Όταν ένα πρόσωπο κατηγορείται για μία αξιόποινη πράξη από ένα 

Συμβαλλόμενο 

Μέρος και οι αρμόδιες αρχές αυτού του Μέρους έχουν λόγους να πιστεύουν ότι 

η κατηγορία αφορά τα ίδια πραγματικά περιστατικά, για τα οποία δικάσθηκε ήδη 

τελεσίδικα από ένα άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, οι αρχές αυτές θα ζητήσουν, αν 

το θεωρούν αναγκαίο, τις σχετικές πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές του · 
Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου έχει ήδη εκδοθεί μία απόφαση. 

2. Οι αιτούμενες πληροφορίες θα χορηγούνται όσο το δυνατόν συντομότερα 

και λαμβάνονται υπόψη περαιτέρω κατά την εκκρεμή διαδικασία. 

3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποδεικνύει κατά τον χρόνο της κυρώσεως, 
αποδοχής ή εγκρίσεως της παρούσης Συμβάσεως τις αρχές, οι οποίες είναι 
επιφορτισμένες να ζητούν και να δέχονται τις πληροφορίες που προβλέπει το 

παρόν άρθρο. 
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Άρθρο 58 

Οι προηγούμενες διατάξεις δεν εμποδίζουν την εφαρμογή ευρύτερων 
εθνικών διατάξεων που αφορούν την εφαρμογή της αρχής "Ne bis in idem" σε 
σχέση με δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Έκδοση 

Άρθρο 59 

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποβλέπουν στη συμπλήρωση και 

τη διευκόλυνση εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1957. Στις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών που είναι 
και μέλη της Οικονομικής Ενώσεως Benelux ισχύει ομοίως το Κεφάλαιο I της 
·Συνθήκης Bene!υx περί εκδόσεως και δικαστικής συνδρομής σε ποινικές 

υποθέσεις της 27ης Ιουνίου 1962, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο 
της 11 ης Μαίου 197 4. 

2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει την εφαρμογή ευρύτερων διατάξεων που 
ισχύουν με βάση διμερείς συμφωνίες μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. 

"Αρθρο 60 

Στις σχέσεις μεταξύ δύο Συμβαλλόμενων Μερών, από τα οποία το ένα 

δεν είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως της 13ης Σεmεμβρίου . 
1957, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Συμβάσεως αυτής, λαμβανομένων υπόψη 
των επιφυλάξεων και των δηλώσεων που κατατέθηκαν είτε κατά την κύρωση της 

εν λόγω Συμβάσεως είτε - για τα Συμβαλλόμενα Μέρη που δεν είναι μέρη της 
Συμβάσεως- κατά την κύρωση, έγκριση ή αποδοχή της παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρο 61 

Η Γαλλική Δημοκρατία υποχρεούται, κατόπιν αιτήσεως ενός άλλου 

Συμβαλλόμενου Μέρους, να εκδώσει τα πρόσωπα που διώκονται ποινικώς για 
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αξιόποινες πράξεις, οι οποίες τιμωρούνται από τη γαλλική νομοθεσία με ποινή ή 
μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον δύο ετών καθώς και από 

το δίκαιο του εκζητούντος Συμβαλλόμενου Μέρους με ποινή ή μέτρο ασφαλείας 
στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους. 

Άρθρο 62 

1. Ως π'ρος τη διακοπή της παραγραφής εφαρμόζονται αποκλειστικά οι 
διατάξεις του εκζητούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 

2. Αμνηστία χορηγούμενη από το Συμβαλλόμενο Μέρος, στο οποίο 
απευθύνεται η αίτηση δεν εμποδίζει την έκδοση, εκτός άν η αξιόποινη πρc':ξ:-: 
·υπάγεται στη δικαιοδοσία του ενλόγω Συμβαλλόμενου Μέρους. 

3. Η έλλειψη μηνύσεως ή επίσημης αδείας που επιτρέπει την ποινική δίωξη, 
οι οποίες είναι απαραίτητες μόνο με βάση τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου 
Μέρους, στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, δεν θίγει την υποχρέωση προς 

έκδοση. 

Άρθρο 63 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση και τη Συνθήκη που μνημονεύθηκαν στο άρθρο 59, να εκδίδουν μεταξύ 
τους τα πρόσωπα που διώκονται ποινικώς από τις δικαστικές αρχές του "' 
εκζηϊΟύντος Συμβαλλόμενου Μέρους για μία από ης αξιόποινες πράξεις του 
άρθρου 50, παράγραφος 1 ή εκζητούνται γ10 ης τελευταίες με σκοπό την 
εκτέλεση ποινής ή μέτρου ασφαλείας που έχει επιβληθεi για μία τέτοια αξιόποινη 

πράξη. 

'Αρθρο 64 

ΚαϊCχώρηση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν πραγμαϊΟποιούμενη 
σύμφωνα με το άρθρο 95, έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μία αίτηση προσωρινής 
συλλήψεως υπό την έννοια του άρθρου 16 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως 
Εκδόσεως της 13ης Σεπτεμβριου 1957 ή του άρθρου 15 της Συνθήκης Benelux 
για την έκδοση και τη δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις της 27ης 
Ιουνίου 1962, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο της 11 ης Μαίοu 
1974. 
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Άρθρο 65 

1. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας προσφυγής μέσω της διπλωματικής 

οδού οι αιτήσεις εκδόσεως καi διαμεταγωγής απευθύνονται από το αρμόδιο 
Υπουργείο }Ου εκζητούντος Συμβαλλόμενου Μέρους στο αρμόδιο Υπουργείο 
του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. 

2. Αρμόδια Υπουργεία είναι : 

- Γιq το Βασίλειο του Βελγίου : το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

• Για την Ομοσπονδιακή Δήμοκρατία της Γερμανίας : το Ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι Υπουργοί ή ΓερουσΙαστές Δικαιοσύνης των 

Ομόσπονδων Κρατιδίων . 

• Για τη Γαλλική Δημοκρατία : το Υπουργείο Εξωτερικών 

• Για το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου : το Υπουργείο Δικαι_οcύνης. 

• Για το Βασίλειο των Κάτω Χωρών : το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Άρθρο 66 

1. Αν η έκδοση ενός εκζητούμενου προσώπου δεν απαγορεύεται ρητώς 

βάσει του δικαίου του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, 

το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να επιτρέψει την έκδοση χωρίς την 
τήρηση της τυπικής διαδικασίας εκδόσεως, υπό τον όρο ότι το εκζητούμενο 

πρόσωπο συναινεί με έκθεση που συντάσσεται ενώπιον δικαστή και μετά από· 
ακρόαση από τον τελευταίο, wστε να τον πληροφορήσει σχετικά με το δικαίωμά 

του για τυπική διαδικασία εκδόσεως. Το εκζητούμενο πρόσωπο μπορεί να 
παρίσταται με δικηγόρο κατά τη διάρκεια της ακροάσεώς του. 

2. Στην περίπτωση εκδόσεως βάσει της παραγράφου 1, το εκζητούμενο 

πρόσωπο που δηλώνει ρητώς παραίτηση της προστασίας, την οποία του 

παρέχει η αρχή της ειδικότητας, δεν μπορεί να ανακαλέσει τη δήλωση αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Διαβίβαση της εκτελέσεως ποινικών αποφάσεων 

Άρθρο 67 

Για τα Συμβαλλόμενα Μέρη που προσχώρησαν στη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης της 21ης Μαρτίου 1983 για τη μεταφορά καταδίκων 
ισχύουν συμπληρωματικά οι ακόλουθες διατάξεις .. 

"Αρθρο 68 

1. Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος σ;ο έδαφος του οποίου υπήκοος ενός άλλου 

Συμβαλλόμενου Μέρους καταδικάσθηκε τελεσίδικα σε ποινή περιοριστική της 
ελευθερίας ή σε μέτρο ασφαλείας, μπορεί άν το εν λόγω πρόσωπο 

προσπαθήσει να αποφύγει την έναρξη ή τη συνέχιση εκτελέσεως της ποινής ή 
του μέτρου ασφαλείας καταφεύγοντας στην πατρίδα του, να απευθύνει αίτηση 

προς το κράτος στο έδαφος του οποίου βρίσκετω ο φυγόδικος, να αναλάβει την 

εκτέλεση της ποινής ή του μέτρου ασφαλείας. 

2. Εν αναμονή των εγγράφων που θεμελιώνουν την αίτηση αναλήψεως της 
εκτελέσεως της ποινής ή των μέτρων ασφαλείας ή του μέρους της ποινής που'

δεν έχει εκτιθεί ακόμη και της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, το 
Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί μετά από αίτηση 

του εκζητούντος Μέρους, να διατάξει την προσωρινή κράτηση του καταδίκου ή 
να λάβει άλλα μέτρα για τη διασφάλιση της διαμονής του στο έδαφος του 

κράτους, στο οποiο απευθύνεται η αίτηση. 

'Αρθρο 69 

Η μεταβίβαση της εκτελέσεως της ποινής κατά το άρθρο 68 δεν 
προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου που καταδικάσθηκε σε ποινή ή μέτρο 

ασφαλείας. Οι άλλες διατάξεις της Συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης της 
21 ης Μαρτίου 1983 σχετικά με τη μεταφορά των καταδίκων εφαρμόζονται 

ανάλογα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

.ΝΑΡΚΩτΙΚΑ 

Άρθρο 70 

1. ϊα Συμβαλλόμενα Μέρη συγκροτούν μόνιμη ομάδα εργασίας 
επιφόρησμένη με την εξέταση των κοινών προβλημάτων που αφορούν την 

καταστολή της εγκληματικότητας στον τομέα των ναρκωτικών καθώς και την 

επεξεργασία, ενδεχομένως, προτάσεων προκειμένου να βελτιωθούν, άν 

παραστεί ανάγκη, οι πρακτικές και τεχνικές πλευρές της συνεργασίας μεταξύ 

των Συμβαλλόμενων Μερών. Η ομάδα εργασίας υποβάλλει ης προτάσεις της 

στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

2. Η ομάδα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, της οποίας τα· 
μέλη ορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, περιλαμβάνεΙ, ιδίως, 
αντιπροσώπους των αρμόδιων αστυνομικών και τελωνεrακών αρχών 

Άρθρο 71 

1. ϊα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, ως προς την 

άμεση ή έμμεση διάθεση ναρκωτικών και ψυχότροπων ουσιών οποιασδήποτε 

μορφής, συμπεριλαμβανομένης και της ινδικής καννάβεως καθώς και την κατοχ-ή 

των εν λόγω προϊόντων και ουσιών με σκοπό τη διάθεση ή την εξαγωγή τους, να 

λάβουν, σε συμφωνία με τις ισχύουσες Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών 1 όλα 
τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της παράνομης 

διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 74, 75 και 76, τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε 

πρόληψη και καταστολή της παράνομης εξαγωγής, με διοικητικά και ποινικά 

μέτρα, ναρκωηκών και ψυχότροπων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης και της 

1 *Ενιαία Σύμβαση του 1961 για τα ναρκωτικά, όπως έχει τροποποιηθεί από το 
Πρωτόκολλο του 1972 περί τροποποιήσεως της Ενιαίας Συμβάσεως του 1961 
για τα ναρκωτικά. Σύμβαση του 1971 για τις ψυχότροπες ουσίες. Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών της 20ής Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με την παράνομη . 
διακίνηση ναρκωηκών και ψυχότροπων ουσιών. 
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ινδικής καννάβεως, καθώς και της πωλήσεως, της προμηθείας και της 
διαθέσεως των εν λόγω προϊόντων και ουσιών. 

3. Για την καταπολέμηση της παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών και 
ψυχότροπων ουσιών. συμπεριλc:ψβανομένης και της ινδικής καννάβεως, τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη ενισχύουν τους ελέγχους της κυκλοφορίας προσώπων και 
εμπορευμάτων καθώς και των μέσων μεταφοράς στα εξωτερικά σύνορα. Τα 
μέτρα αυτά καθορίζονται από την ομάδα εργασίας του άρθρο 70. Η εν λόγω 
ομάδα ερ.γασίας λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τη μετάθεση ενός μέρους των 
αστυνομικών και τελωνειακών δυνάμεων, που αποδεσμεύονται από τα 
εσωτερικά σύνορα, καθώς και την προσφυγή σε σύγχρονες μεθόδους 

ανιχνεύσεως ναρκωτικών και σε ειδικά για το σκοπό αυτό εκπαιδευομένους · 
σκύλους. 

4. Για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα Συμβαλλόμενα 

Μέρη εποmεύουν. ειδικώς τα μέρη για τα οποία είναι γνωστό ότι 

χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των ναρκωτικών. 

5. Γιά την καταπολέμηση της παράνομης ζητήσεως ναρκωτικών και 

ψυχότροπων ουσιών οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένης και της 

ινδικής καννάβεως, τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για 

την πρόληψη και καταστολή των αρνηηκών επιmώσεων της παράνομης αυτής 

ζητήσεως. Τ α ανωτέρω μέτρα ανάγονται στον τομέα ευθύνης κάθε 

Συμβαλλόμενου Μέρους. 

Άρθρο 72 

Σύμφωνα με το Σύνταγμά τους και την εθνική νομοθεσία τους, τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται όη θα ληφθούν εθνικές νομοθετικές διατάξεις, 

ώστε να γίνει δυνατή η κατάσχεση και η δήμευση των προϊόντων της παράνομης 

διακινήσεως ναρκωηκών και ψυχότροπων ουσιών. 

'Αρθρο 73 

1. Σύμφωνα με το Σύνταγμά τους και την εθνική νομοθεσία τους, τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν μέτρα για να 
γίνουν δυνατές οι ελεγχόμενες παραδόσεις στην παράνομη διακίνηση 
ναρκωτικών και ψυχότροπων ουσιών . . 
2. Η απόφαση προσφυγής σε ελεγχόμενες παραδόσεις λαμβάνεται σε κάθε 

συγκεκριμένη περίmωση βάσει της εκ των προτέρων εγκρίσεως κάθε 
ενδιαφερόμενου Συμβαλόμενου Μέρους. 
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3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί τη διεύθυνση και τον έλεγχο της 
επιχειρήσεως στην επικράτειά του και έχει εξουσία προς παρέμβαση. 

Άρθρο 74 

Για το νόμιμο εμπόριο ναρκωτικών και ψυχότροπων ουσιών, τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι οι έλεγχοι που απορρέουν από τις 

Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών που αναφέρονται στο άρθρο 71 και 

πραγματοποιούνται στα εσωτερικά σύνορα, μεταφέρονται στο μέτρο του_ 

δυνατού. στο εσωτερJκό της χώρας. 

Άρθρο 75 

1. Για την κυκλοφορία ταξειδιωτών με προορισμό την επΙκράτεια ή εντός της 

επικρατείας των Συμβαλλόμενων Μερών, τα πρόσωπα μπορούν να μεταφέρουν

τα αναγκαία ναρκωτικά και ψυχότροπες ουσίες στο πλαίσιο θεραπευτικής 

αγωγής, μόνον εφόσον επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο πιστοποιητικό που 

εκδόθηκε ή επικυρώθηκε από αρμόδια προς το σκοπό αυτόν υπηρεσία του 

κράτους διαμονής. 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει για τη μορφή και το περιεχόμενο του 

πιστοποιητικού της παράγραφου 1 , το οποίο χορηγεfται από τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη και ειδικότερα για τις πληροφορίες που αφορούν τη φύση και την 

ποσότητα των προϊόντων και των ουσιών καθώς και τη διάρκεια του ταξειδιού. ;... 

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνονται αμοιβαίως γΙα τις αρχές που είναι 

αρμόδιες για την έκδοση ή την επικύρωση του πιστοποιητικού της παραγράφου 

2. 

Άρθρο 76 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίζουν, εφόσον είναι αναγκαίο και 
σύμφωνα με τις ιατρικές τους συνήθειες, τα ιατρικά τους ήθη καΙ την ιατρική 

τους πρακτική τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των ναρκωτικών και 

ψυχότροπων ουσιών, τα οποία υποβάλλονται στην επικράτεια ενός ή 

περισσότερων από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε ελέγχους αυστηρότερους 
εκείνων της δικής τους επικρατείας, ώστε να μην θιγεί η αποτελεσματικότητα 

των ελέγχων αυτών. 
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2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεταΙ επίσης ΚCΙ γΙα. ης ουσίες που 

χρησψοποιούντ01 συχνά για την παρασκευή ναρκωηκών και ψυχοτρόπων 

ουσιών. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνονται αμοιβαίως για τα μέτρα που 

λαμβάνουν προς υλοποίηση της εποmείας του νόμιμου εμπορίου των ουσΙών 

των παραγράφων 1 καΙ 2. 

4. Τα προβλήματα που ανακύmουν ως προς αυτά, συζητούνται τακηκά 

στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

ΚΕΦΑΛΑ!Ο 7 

Πυροβόλα όπλα καΙ πυρομαχΙκά 

Άρθρο 77 

1_ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
προσαρμόσουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ης νομοθεηκές, 
κανονιστικές και διοικηηκές εθνΙκές τους διατάξεις σχεηκά με την κτήση, την 
κατοχή, την εμπορία καΙ την παράδοση πυροβόλων όπλων καΙ πυρομαχικών. 

2. Το παρόν ΚεφάλαΙο αφορά την κτήση, την κατοχή, την εμπορία καΙ την 
παράδοση πυροβόλων όπλων καΙ πυρομαχικών από φυσικά και νομικri 
πρόσωπα. Δεν ισχύει για παραδόση όπλων προς ης κεντρικές και 
περιφερειακές αρχές, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία, ούτε την κτήση καΙ 
την κατοχή όπλων από ης εν λόγω αρχές ούτε την κατασκευή πυροβόλων 
όπλων και πυρομαχικών από δημόσιες επιχειρήσεΙς. 

Άρθρο 78 

1. Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου, τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται 
ως εξής: 

α. Απαγορευμένα όπλα. 

β. Όπλα γΙα τα οποία απαιτείται άδεια 

γ. Όπλα για τα οποία απωτείται δήλωση. 
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2. Ο μηχανισμός του κλείστρου, ο γεμιστήρας και η κάννη των πυροβόλων 

όπλων υπόκεινται κατ' αναλογία, στις διατάξεις που· ισχύουν για το όπλο του 
οποίου αποτελούν τμήμα ή για το οποίο προορίζονται. 

3. Κατά την έννοια της παρούσης Συμβάσεως,ως βραχύκαννα όπλα 

νοούνται τα πυροβόλα όπλα των οποίων το μήκος της κάννης δεν υπερβαίνει τα 

30 εκ. ή των οποίων το ολικό μήκος δεν υπερβαίνει τα 60 εκ. Ως μακρύκαννα 
όπλα νοούνται όλα τα άλλα πυροβόλα όπλα. 

Άρθρο 79 

1. Ο κατάλογος των απαγορευμένων πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα : 

α. Τα πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιούνται συνήθως ως πολεμικά. πυροβόλα 

όπλα 

β. Τα αυτόματα πυροβόλα όπλα. ακόμη και άν δεν είναι Π'Jλψικά. 

γ. Τα πυροβόλα όπλα παραλλαγμένα με τη μορφr'ι άλλου αντικειμένου. 

δ. Τα πυρομαχικά με διατρητικές, εκρηκτικές ή εμπρηστικές σφαίρες καθώς και 

τα βλήματα για τα πυρομαχικά αυτά. 

ε. Τα πυρομαχικά για πιστόλια και περίστροφα με βλήματα dυm - dυm ή κοίλου 

γεμίσματος καθώς και τα βλήματα για τα πυρομαχικά αυτά. "' 

2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, σε ειδικές περιmώσεις, να χορηγούν άδειες 

για τα πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά της παραγράφου 1, άν τούτο δεν 
αντιβαίνει στη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

'Αρθρο 80 

1. Ο κατάλογος των πυροβόλων όπλων για την κτήση και την κατοχή των 

οποίων απαιτείται άδεια περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα πυροβόλα 
όπλα, εφόσον αυτά δεν είναι απαγορευμένα: 

α. Τα βραχύκαννα ημιαυτόματα ή επαναληmικά πυροβόλα όπλα. 

β. Τα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μιάς βολής με κεντρική επίκρουση. 
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γ. Τα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μιάς βολής με_ δακτυλιοειδή επίκρουση, 
συνολικού μήκαις μικρότερου από 28 εκ. 

δ. Τα μακρύκαννα.ημιαυτόματα τ:rυροβόλα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η 
θαλάμη μπορούν να φέρουν περισσότερα από τρία φυσίγγια. 

ε. Τα μακρύκαννα επαναληmικά και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με λεία 
κάννη, το μήκος της οποίας δεν υπερβαίνει τα 60 εκ. 

στ. Τα ημιαυτόματα μη πολεμικά πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή 

αυτόματου πολεμικού πυροβόλου όπλου. 

2. Ο κατάλογος των πυροβόλων όπλων για· τα οποία απαιτείται άδεια, δεν 
περιλαμβάνει : 

α. Όπλα προοριζόμενα να δίνουν σήμα προειδοποιήσεως, να εκτοξεύουν 

δακρυγόνα ή να δίνουν σήμα συναγερμού υπό τον όρο ότι με τεχνικά μέσα 

εξασφαλίζεται ότι δεν είναι δυνατή η μετατροπή τους με κοινά εργαλεία σε όπλα
κατάλληλα για την εκτόξευση πυρομαχικών με σφαίρες και ότι η εκτόξευση μιας 

ερεθιστικής ουσίας δεν προκαλεί ανεπανόρθωτες σωματικές βλάβες σε 

πρόσωπα. 

β. Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η 

θαλάμη δεν μπορούν να περιέχουν περισσότερα από τρία φυσίγγια χωρίς να 

επαναγεμίζονται, υπό τον όρον ότι ο γεμιστήρας είναι σταθερός ή διασφαλίζεται 

ότι τα εν λόγω όπλα δεν μπορούν να μετατραπούν με κοινά εργαλεία σε όπλα 

των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη μπορούν να περιέχουν περισσότερg 

από τρία φυσίγγια. 

· Αρθρο 81 

Στον κατάλογο των πυροβόλων όπλων για τα οποία απαιτείται δήλωση 

περιλαμβάνονται, εφόσον τα όπλα αυτά δεν είναι απαγορευμένα ούτε υπόκεινται 

σε άδεια: 

α. Τα μακρύκαννα επαναληmικά πυροβόλα όπλα. 

β. Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιάς βολής με μία ή περισσότερες κάννες με 

ραβδώσεις. 

γ. Τα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα, μιάς βολής με δακτυλιοειδή επίκρουση, 

συνολικού μήκους ανώτερου από 28 εκ. 
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δ. Τα όπλα που αναφέρονται στο άρθρο 80, παράγρc:ιφος 2, περίmωση β. 

Άρθρο 82 

Οι κατάλογοι των όπλων των άρθρων 79. 80 ΚαΙ 81 δεν περιλαμβάνουν: 

α. Τα πυροβόλα όπλα των οποίων ο τύπος ή το έτος κατασκευής είναι - πλήν 
εξαιρέσεων - προγενέστερςΙ της 1 ης Ιανουαρίου 1870, υπό τον όρο ότι αυτά δεν 
μπορούν να δεχθούν πυρομαχικά που προορίζονται για όπλα απαγορευμένα ή 
για τα οποία απαιτείται άδεια. 

β. Τις αναπαραγωγές όπλων της περιmώσεως α. υπό τον όρο ότι δεν είναι 
δυνατή η χρησιμοποίηση φυσιγγίου με μεταλλικό περίβλημα. 

γ. Τα πυροβόλα όπλα που έχουν καταστεί ακατάλληλα για χρήση με 
οποιαδήποτε πυρομαχικά, με την εφαρμογή τεχνικών μεθόδων εγγυημένων από 

έναν επίσημο οργανισμό με τη χάραξη του ειδικού προς τούτο σήματος ή_ 
αναγνωρισμένuν από ένα τέτοιο οργανισμό. 

Άρθρο 83 

Η άδεΙα κτήσεως και κατοχής πυροβόλου όπλου του άρθρου 80, 
χορηγείται μόνο : 

α. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, 

πλήν παρεκκλίσεων για κυνηγετικές ή αθληηκές δραστηριότητες. 

β. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ανίκανος για την κτήση ή την κατοχή ενός 

πυροβόλου όπλου εξαιτίας διανοητικής ασθένειας ή οποιαδήποτε άλλης 

διανοητικής ή φυσικής ανικανότητας. 

γ. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη ή από άλλες 
ενδείξεις δεν φέρεται όη είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

δ. Αν ο λόγος που προβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο για την κτήση ή την 
κατοχή πυροβόλου όπλου μπορεί να θεωρηθεί ως βάσιμος. 

Άρθρο 84 

1. Η δήλωση για τα όπλα του άρθρου 81 καταχωρείται σε κατάλογο που 
τηρείται από τα πρόσωπα του άρθρου 85. 
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2. Όταν ένα όπλο χορηγείται από πρόσωπο μη αναφερόμενο στο άρθρο 85, 
η σχετική δήλωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται 
από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. 

3. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου πρέπει να περιλαμβάνουν τα 

απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση των προσώπων και των όπλων στα 

οποία αναφέρονται. 

Άρθρο 85 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να υποβάλλουν σε υποχρwτική 
έκδοση αδείας τους κατασκευαστές και τους εμπόρους πυροβόλων όπλων για 
τα οποία απαιτείται η έκδοση αδείας. Υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν σε 
υποχρεωτική δήλωση τους κατασκευαστές και τους εμπόρους πυροβόλων 
όπλων για τα οποία απαιτείται δήλωση. Η έκδοση αδείας για τα πυροβόλα όπλα 
για τα οποία απαιτείται άδεια καλύmει επίσης και τα πυροβόλα όπλα για τα 
οποία απαιτείται δήλωση. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εποmεύουν τους
κατασκευαστές και τους εμπόρους πυροβόλων όπλων κατά τρόπον ώστε να 

εξασφαλίζεται αποτελεσμαηκός έλεγχος. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την uποχρέωση να θεσπίσουν· 
διατάξεις, προκειμένου. ως ελάχιστο μέτρο, όλα τα πυροβόλα όπλα να 
εφοδιάζονται μόνιμα με αριθμό σεφάς ο οποίος θα καθιστά δυνατή την 
αναγνώρισή τους, καθώς και με το σήμα του κατασκευαστή. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβλέπουν την υποχρέωση για του-.; 
κατασκευαστές και τους εμπόρους πυροβόλων όπλων να καταχωρούν όλα τα 
όπλα για τα οποία απαιτείται άδεια και δήλωση. Τα μητρώα καταχωρήσεως 
πρέπει να καθιστούν δυνατόν τον άμεσο προσδιορισμό του χαρακτήρα των 
πυροβόλων όπλων, της προελεύσεως και του αγοραστή τους. 

4_ Για τα πυροβόλα όπλα για τα οποία απαιτείται άδεια σύμφωνα με τα 
άρθρα 79 και 80, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
θεσπίσουν διατάξεις προκειμένου ο αριθμός αναγνωρίσεως και το σήμα του 
κατασκευαστή που αναγράφονται στα όπλα να επαναλαμβάνονται και στην 
άδεΙα που χορηγείται στον κάτοχό τους. 

Άρθρο 86 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θεσπίσουν 
διατάξεΙς με τις οποίες να απαγορεύεται στους νόμιμους κατόχους πυροβόλων 
όπλων για τα οποία απαιτείταΙ άδεια ή δήλωση να T'(l παραχωρούν σε πρόσωπα 
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που δεν διαθέτουν άδεια για την κτήση όπλου ή_ πιστοποιητικό δηλώσεως 
όπλου. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να επιτρέπουν την προσωρινή 
παραχώρηση των εν λόγω όπλων, σύμφωνα με διαδικασίες που αυτά 
καθορίζουν. 

Άρθρο 87 

1. . Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις, οι 

οποίες επιτρέπουν την αφαίρεσΙJ της αδείας, στις περιmώσεις που ο δικαιούχος 

δεν ικανοποιεί πλέον τους όρους χορηγήσεως του άρθρου 83. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λαμβάνουν 
επαρκή μέτρα που περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την κατάσχεση του πυροβόλου 

όπλου και την αφαίρεση της αδείας και να προβλέπουν τις κατάλληλες κυρώσεις 

για τις περιmώσεις παραβιάσεως των νομοθετικών και κανονισηκών διατάξεων_ 

που ισχύουν για τα πυροβόλα όπλα. Οι κυρώσεις μπορούν να προβλέπουν και 

την κατάσχεση των πυροβόλων όπλων. 

'Αρθρο 88 

1. Οι δικαιούχοι άδεiας κτήσεως πυροβόλου όπλου απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση αδείας ή την κτήση πυρομαχικών προοριζόμενων για το όπλο 

αυτό. 
I 

2, Η κτήση πυρομαχικών από πρόσωπα που δεν είναι δικαιούχοι αδείας 
κτήσεως όπλων υπόκειται στο καθεστώς που ισχύει για το όπλο για το οποίο 

προορίζονται τα πυρομαχικά αυτά. Η άδεια μπορεί να χορηγείται για μόνο μία ή 

όλες τις κατηγορίες πυρομαχικών. · 

Άρθρο 89 

Οι καταστάσεις των απαγορευμένων πυροβόλων όπλων, για τα οποία 
απαιτείται άδεια και δήλωση, μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται 

από την Εκτελεστική Επιτροπή, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η τεχνική και 
οικονομική εξέλιξη καθώς και η κρατική ασφάλεια. 
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Άρθρο 90 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν την 
αυστηρότερους νόμους ή διατάξεις, ως προς 
όπλων και των πυρομαχικών. · 

Άρθρο 91 

.. 

δυνατότητα να θεσπίσουν 
το καθεστώς των πυροβόλων 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, βάσει της Ευρωπαίκής Συμβάσεως 
της 28ης Ιουνίου 1978 για τον έλεγχο της κτήσεως και της κατοχής πυροβόλων 
όπλων από ιδιώτες, να δημιουργήσουν στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου,· 
ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, ως Προς την. κτήση πυροβόλων 

όπλων από Πρόσωπα, απλούς ιδιώτες ή οπλοπώλες λιανικής πωλήσεως- που 

συνήθως διαμένουν ή έχουν κατοικία στην επικράτεια ενός άλλου 

Συμβαλλόμενου Μέρους. Ως οπλοπώλης λιανικής πωλήσεως θεωρείται κάθε 

πρόσωπο του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται εν όλω ή εν 

μέρει. στο λιανικό εμπόριο πυροβόλων όπλων. 

2. Η ανταλλαγή πληροφοριών αφορά: 

α. Μεταξύ δύο Συμβαλλόμενων Μερών που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της 
παραγράφου 1, τα πυροβόλα όπλα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1, 
μέρος Α, αριθμός 1, περίmωcη α έως η της εν λόγω Συμβάσεως, 

β Μεταξύ δύο Συμβαλλόμενων Μερών από τα οποία τουλάχιστον ένα δεν έχει 

κυρώσει τη Σύμβαση της παράγραφου 1, τα όπλα που κάθε ΣυμβαλλόμενQ 

Μέρος υποβάλλει σε καθεστώς αδείας ή δηλώσεως. 

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην κτήση πυροβόλων όπλων 

διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία : 

α. Την ημερομηνία κτήσεως και τα στοιχεία ταυτότητος του αποκτώντος, δηλαδή 

Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο : επώνυμο, όνομα (τα ), ημερομηνία και 
τόπο γεννήσεως, διεύθυνση και αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας καθώς και την 

ημερομηνία παραδόσεως και μνεία της εκδούσης αρχής είτε πρόκειται για 

οπλοπώλη είτε όχι. 

- Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο : όνομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα 
καθώς και επώνυμο, όνομα(τα), ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, διεύθυνση και 
αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού 
προσώπου. 
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β. Τον τύπο, τον αριθμό κατασκευής, το διαμέτρημα και τα άλλα χαρακτηριστικά 
του πυροβόλου όπλου καθώς και τον αριθμό αναγνωρίσεως. 

4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει μία εθνική αρχή που αποστέλλει και 
λαμβάνει τις πληροφορίες των · παραγράφων 2 και 3 και ανακοινώνει χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση στα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη κάθε τροποποίηση σχετικά 
με τον ορισμό της εν λόγω αρχής. 

5. Η οριζόμενη από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αρχή μπορεί να διαβιβάζει 

τις πληροφορίες που της ανακοινώθηκαν στις αρμόδιες τοπικές αστυνομικές 
αρχές και στις αρχές εποmείας των συνόρων, προκειμένου να προληφθούν ή 
να διωχθούν αξιόποινες πράξεις _και παραβάσεις των κανονισμών. 

ΤΠΛΟΣ IV 

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εγκατάσταση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 

Άρθρο 92 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγκαθιστούν και διατηρούν ένα κοινό σύστημα 

πληροφοριών, το οποίο εφεξής θα αποκαλείται Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 

απαρτιζόμενο σπό ένα εθνικό τμήμα σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και απο μία 

τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως. Το Σύστημα Πληροφοριών Σέvγκεν επιτρέπει 
στις αρχές που έχουν ορΙσθεί σπό τα Συμβαλλόμενα Μέρη μέσω μιας 

αυτοματοποιημένης . διαδικασίας αναζητήσεως να διαθέτουν καταχωρήσεις 

προσώπων και αντικειμένων κατά τη διενέργεια συνοριακών ελέγχων και 
εξακριβώσεων καθώς και άλλων αστυνομικών και τελωνειακών ερευνών στο 

εσωτερικό της χώρας ,σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Επίσης για μόνη τήν 
κατηγορία του άρθρου 96 να διαθέτουν καταχωρήσεις για τις ανάγκες της 

διαδικασίας χορηγήσεως θεωρήσεων, τίτλων διαμονής και ρυθμiσεως των 

δικαιωμάτων των αλλοδαπών στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της 

παρούσης Συμβάσεως για την κυκλοφορία των προσώπων. 

2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εγκαθιστά και διατηρεί για λογαριασμό του και 

με δική του ευθύνη το εθνικό του τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, 

του οποίου το αρχείο δεδομένων με τη συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας 

υποστηρίξεως ταυτίζεται ως προς το περιεχόμεν.ο με το εθνικό τμήμα κάθε 
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άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Για να καταστεί δυvατή η ταχεία και επαρκής 
διαβίβαση δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 3, κάθε Συμβαλλόμενο 
Μέρος, κατά την εγκατάσταση του εθνικού του τμήματος λαμβάνει υπόψη τα 
πρωτόκολλα και τις διαδικασiες που έχουν καθιερωθεί από κοινού από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη για τη λειτόυργία της τεχνικής υπηρεσίας υποστηρίξεως. 
Το αρχείο δεδομένων κάθε εθνικού τμήματος χρησιμεύει για την 
αυτοματοποιημένη αναζήτηση δεδομένων στην επικράτεια κάθε Συμβαλλόμενου 

Μέρους. Αναζήτηση αρχείων δεδομένων του εθνικού τμήματος ενός άλλου 
Συμβαλλόμενου Μέρους δεν είναι δυνατή. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγκαθιστούν και διατηρούν για λογαριασμό όλων 
και με κοινή ευθύνη την τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως του Συστήματος. 
Πληροφοριών Σένγκεν. ·Η Γαλλική Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για την ενλόγω 
υπηρεσία υποστηρίξεως, η οποία εγκαθίσταται στο Στρασβούργο. Αυτή 

περιλαμβάνει ένα αρχείο δεδομένων, το οποίο μέc;ω της διαβιβάc;εως 

πληροφοριών επί του δικτύου (on lίne ) διασφαλίζει την ομοιότητα των αρχείων 
δεδομένων των εθνικών τμημάτων. Στο αρχείο δεδομένων της τεχνικής 

υπηρεσίας υποστηρίξεως περιέχονται καταχωρήσε:ς προσώπων και. 

αντικειμένων, εφόσον αυ;ές αφορούν όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Το ίδιο 

αρχείο δεν περιλαμβάνει άλλα δεδομένα, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο και στο άρθρο 113 παράγραφος 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σtvγκεν 

Άρθρο 93 

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσης Συμβάσεως, αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας τάξεως και 

ασφαλείας , συμπεριλαμβανομένης της ασφαλείας του Κράτους καθώς επίσης 
στην εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω Συμβάσεως για την κυκλοφορία των 
προσώπων στην επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών με τις διαβιβαζόμενες 

πληροφορίες μέσω του συστήματος αυτού. 

Άρθρο 94 

1. Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν περιέχει αποκλειστικώς τις κατηγορίες 
δεδομένων, τα οποία παρέχονται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και είναι 
αναγκαία για τους σκοπούς που προβλέπουν ·τα άρθρα 95 έως 100. Το 
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Συμβαλλόμενο Μέρος που καταχωρεί τις πληροφορίες διερευνά αν η 
σπουδαιότητα της συγκεκριμένης περιπτώσεως δικαιολογεί την καταχώρηση 
στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. 

2. Οι κατηγορίες δεδομένων είναι : 

α. Τα καταχωρούμενα πρόσωπα. 

β. Τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 100 και τα οχήματα που 

μνημονεύονται στο άρθρο 99. 

3. Ως προς τα πρόσωπα εισC:γονται κατ' ανώτατο όριο τα ακόλουθα σ;οιχεία: 

α. Το ε-;;ώνυμο και το όνομα, κατά περίπτωση καταγράφπαι και το ψευδώνυμο. 

β. Τα ιδιαίτερα αναλλοίωτα φυσικά χαρακτηρισ;ικά. 

γ. Το πρώτο γράμμα του δευτέρου ονόματος. 

δ. Η ημερομηνία και ο τόπος γεννήσεως. 

ε. Το φύλο. 

στ. Η ιθαγένεια. 

ζ. Η ένδειξη όη τα ενλόγω πρόσωπα οπλοφορούν. 

η. Η ένδειξη όη ;α εν λόγω πρόσωπα έχουν προβεί σε πράξεις παράνομης 

βίας. 

θ. Ο λόγος της καταχωρήσεως. 

ι. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

Δεν επιτρέπονται άλλα στοιχεία, ιδίως τα δεδομένα που μνημονεύονται 

στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο της Συμβάσεως του Συμβουλiου της Ευρώπης της 
28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του ατόμου από την 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. 

4. Εφόσον ένα Συμβαλλόμενο Μέρος εκτιμά ότι μία καταχώρηση, σύμφωνα 

με τα άρθρα 95,97 ή 99 αντίκειται στο εθνικό του δίκαιο, τις διεθνείς 

υποχρεώσεις του ή τα ουσιώδη εθνικά του συμφέροντα, μπορεί να συνοδεύσει 

εκ των υστέρων αυτήν την καταχώρηση στο αρχείο του εθνικού τμήματος του 

Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν με την ένδειξη ότι τα μέτρα που πρέπει να 
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ληφθούν δεν θα εκτελεσθούν στην επικράτειά του βάσει της καταχωρήσεως. Για 
το ζήτημα αυτό πρέπει να διεξάγονται διαβουλεύσεις· με τα άλλα Συμβαλλόμενα 
Μέρ_η. _Αν τ_ο καταχωρού~ Συμβαλλόμενο Μέρος δεν αποσύρει την καταχώρηση, 
αυτη ειναι εγκυρη για τα αλλα Συμβαλλόμενα Μέρη. 

"Αρθρο 95 

1. Τα .δεδομένα σχετικά με τα πρόσωπα των οποίων ζητείται η σύλληψη 
κατόπιν σχετικού εντάλματος ή άλλης πράξεως ανάλογης ισχύος ή 
καταδικαστικής αποφάσεως με σκοπό την έκδοση, καταχωρούνται κατόπιν 

αιτήσεως της δικαστικής αρχής του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 

2. Πριν από την καταχώρηση, το Συμβαλλόμενο Μέρος που προβαίνει σ' 

αυτήν ελέγχει αν η σύλληψη επιτρέπεται αr.ό το εθνικό δίκαιο των 

Συμβαλλόμενων Μερών προς τα οποία αr.ευθύνεται η αίτηση. Α.ν το ίδιο 

Συμβαλλόμενο Μέρcς διατηρεί επιφυλάξεις ως προς τα ανωτέρω πρέπει να 

διαβουλευθεί με τα άλλα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη. 

Το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος ανακοΙV(jνει στα Συμβαλλόμενα 

Μέρη προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση συγχρόνως με την καταχώρηση 

μεσω της ταχύτερης δυνατής οδού, τις ακόλουθες ουσιώδεις πληροφορίες για 

την υπόθεση • 

α. Την αρχή από την οποία προέρχεται η αίτηση συλλήwεως. 

β. Την ύπαρξη εντάλματος συλλήψεως ή πpcξεως ανάλογης ισχύος .q 
καταδικαστικής αποφάσεως. 

γ. Τη φύση και τον νομικό χαρακτηρισμό της αξιόποινης πρcξεως, 

δ. Την περιγραφή των περιστάσεων π.λέσεως της αξιόποινης πράξεως, 
συμπεριλαμβανομένων του χρόνου, του τόπου και του βαθμού συμμετοχής στην 

πράξη αυτή του καταχωρούμενου προσώπου. 

ε. Στο μέτρο του δυνατού τις συνέπειες της αξιόποινης πράξεως. 

3. ·ενα Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί 
να σημειώσει την καταχώρηση στο αρχείο του εθνικού τμήματος του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν με την ένδειξη ότι μέχρι τη διαγραφή της δεν μπορεί να 
προβεί σε σύλληψη βάσει της καταχωρήσεως. Η ένδειξη αυτή πρέπει να 

διαγραφεί το 
αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες μετά την καταχώρηση, σε αρχείο εκτός και αν το 
εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος αρνείται την αιτηθείσα σύλληψη για νομικούς ή 
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για ειδικούς λόγους σκοπψότητας. Εφόσον, ς;ε ιδιαιτέρως εξαιρετικές 
περιmώσεις, η πολυπλοκότητα ·των πραγμαηκών περιστατικών στα οποία 

στηρίχθηκε η καταχώρηση το απαιτεί, η προαναφερόμενη προθεσμία μπορεί να 

παραταθεί κατά μία εβδομάδα. _Με "'Γην επιφύλαξη ενδείξεως ή απορριmικής 
αποφάσεως τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να προβούν στην αιτηθείσα 
σύλληψη βάσει της καταχωρήσεως. 

4. Αν, για ιδιαιτέρως επείγοντες λόγους, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ζητήσει 

μία άμεση έρευνα, το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται, διερευνά τη 
δυνατότητα παραιτήσεως από την ένδειξη. Το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το 
οποίο απευθύνεται η αίτηση προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν, να μπορούν να εκτελεσθούν χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση, αν η καταχώρησή είναι έγκυρη. 

5. Αν δεν είναι δυνατή η σύλληψη είτε λόγω μη ολοκληρώσεως μ10ς σχετικής 

έρευνας είτε λόγω απορριmικής αποφάσεως του Συμβαλλόμενου Μέρους προς 

το οποίο απευθύνεται η αίτηση, το τελευταίο πρέπει να εκλάβει την καταχώρηση 

ως καταχώρηση με σκοπό τη γνωστοποίηση του τόϊ7ου διαμονής. 

6. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση λαμβάνουν 

τα αιτούμενα μέτρα βάσει της καταχωρήσεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

συμβόσεις εκδόσεως και το εθνικό δίκαιο. Δεν υποχρεούνται να λάβουν τα 

αιτούμενα μέτρα αν πρόκωαι για υπήκοό τους, με την επιφύλαξη της 

δυνατότητας να προβούν στη σύλληψη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

Άρθρο 96 

1. Τα δεδομένα σχετικά με τους αλλοδαπούς που καταχωρούνται με σκοπό 

την απαγόρευση εισόδου, καταχωρούνται σε αρχείο βάσει μιάς εθνικής 

καταχωρήσεως, η οποία έχει έρεισμα στις αποφάσεις των αρμόδιων διοικητικών 

αρχών και δικαστηρίων, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής 

νομοθεσίας. 

2. Οι αποφάσεις μπορούν να έχουν ως αιτιολογία την απειλή της δημόσιας 

τάξεως και ασφαλείας καθώς και της εθνικής ασφαλείας που ενδέχεται να 
συνιστά η παρουσία ενός αλλοδαπού επί του εθνικού εδάφους. 

Αυτή μπορεί, κυρίως, να είναι η περίmωση : 

α. Αλλοδαπού, ο οποίος έχει καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη επισύρουσα 
ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους. 

β. Αλλοδαπού, εις βάρος του οποίου υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι 
διέπραξε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων 
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αναφέρονται στο άρθρο 71 ή εις βάρος του οποίου. υπάρχουν συγκεκριμένες 
ενδείξεις ότι έχει προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες τέτοιων αξιόποινων 
πράξεων επί του εδάφους ενός Συμβαλλόμενου Μέρους. 

3. Οι αποφάσεις μπορούν εΠίσης να έχουν αιτιολογία ότι εις βάρος του 
αλλοδαπού έχει επιβληθεί το μέτρο της απομακρύνσεως, αποπομπής ή 
απελάσεως, το οποίο δεν αναβλήθηκε ούτε ανεστάλη και περιέχει ως 
παρεπόμενη κύρωση την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής, στηριζόμενη στη μή 

τήρηση του εθνικού δικαίου ως προς την είσοδο ή τη διαμονή των αλλοδαπών. 

·Αρθρο 97 

Δεδομένα σχετικά με πρόσωπα που έχουν εξαφανισθεί ή με πρόσωπα, τα 
οποία χάριν της δικής τους προστασίας ή για την αποτροπή απειλών, κατόπιν 

αιτήσεως της αρμόδια αρχής ή της αρμόδιας δικαστικής αρχής του 
καταχωρούντος Μέρους, πρέπει να τεθούν υπό προσωρινή επιτήρηση, 

καταχωρούνται, προκε;μέvου οι αστυνομικές αρχές να ανακοινώσουν τον τόπο

διαμονής τους στο καταχωρούν Μέρος ή να μπορέσουν να επιτηρήσουν το 

πρόσωπο με σκοπο να παρακωλύσουν την συνέχιση του ταξειδιού του, εφόσον 

το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο.Τα ανωτέρω ισχύουν ιδιαιτέρως για τους ανηλίκους 

και για τα πρόσωπα, τα οποία πρέπει να εγκλεισθούν σε ίδρυμα κατόπιν 

αποφάσεως της αρμόδιας αρχής. Η ανακοίνωση προϋποθέτει τη συναίνεση του 

προσώπου που έχει εξαφανισθεί, άν αυτό είναι ενήλικο. 

Άρθρο 98 

1. Δεδομένα σχετικά με μάρτυρες, με πρόσωπα που κλητεύονται προς 

εμφάνιση ενώπιον των δικαστικών αρχών στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας για 

πράξεις ως προς τις οποίες έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη, ή με 

πρόσωπα στα οποία πρέπει να επιδοθεί καταδικαστική απόφαση ή κλήση 
προς έκτιση ποινής στερητικής της ελευθερίας, καταχωρούνται, κατόπιν 

αιτήσεως των αρμόδιων δικαστικών αρχών με σκοπό την ανακοίνωση του τόπου 

διαμονής ή της κατοικίας 

2. Οι πληροφορίες που έχουν ζητηθεί θα ανακοινωθούν στο αιτούν Μέρος, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις ισχύουσες συμβάσεις ως προς τη δικαστική 
συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. 
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Άρθρο 99 

1. Δεδομένα σχετικά με πρόσωπα ή με οχήματα καταχωρούνται σύμφωνα με 

το εθνικό δίκαιο του καταχωρούντος Συμβαλλόμενου Μέρους με σκοπό τη 
διακριτική παρακολούθηση ή τον·ειδικό έλεγχο που αναφέρει η παράγραφος 5. 

2. Καταχώρηση τέτοιας φύσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί για την 

καταστολή αξιόποινων πράξεων και την αποτροπή απειλών κατά της δημόσιας 

ασφαλείας, όταν : 

α. Υπάρχουν συγκεκριμένες και aποχρώσες ενδείξεις ότι το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο προβαίνει σε προπαρασκευασηκές ενέργειες για την τέλεση· 

περισσότερων ή ιδιαιτέρως σοβαρών αξιόποινων πράξε(.;Jν ή διαπράπει τέτοιες 
πράξεις. 

β. Από τη συνολική εκτίμηση του ενδιαφερομένου, ειδικότερα βάσει των 

αξιόποινων πράξεων που αυτός έχει διαπράξει μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, καθίσταται σφόδρα πιθανή η εκ μέρους του τέλεση ιδιαιτέρως σοβαρών 

αξιόποινων πράξεων. 

3. Επιπρόσθετα, η καταχώρηση μπορεf να πραγματοποιηθεί, εφόσον 

επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων οργάνων για 
την ασφάλεια του Κράτους, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδεfξεις ότι οι 

πληροφορίες, που αναφέρει η παράγραφος 4, είναι αναγκαίες για την αποτροπή 
σοβαρής απειλής προερχομένης από τον ενδιαφερόμενο ή άλλων σοβαρών 

απειλών κατά της εσωτερικής και εξωτερικής ασφαλείας του Κράτους. Το 

καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται προηγουμένως να 

διαβουλευθεί με τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη. 

4. Στο πλαίσιο της διακριτικής παρακολοuθήσε(.;Jς λόγ(.;J συνοριακών 

ελέγχων ή άλλων αστυνομικών και τελωνειακών ερευνών στο εσωτερικο της 

χώρας. οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν εν όλω ή ενμέρει να 

συγκεντρωθούν ή διαβιβασθούν στην καταχωρούσα αρχή : 

α. · Η ανεύρεση του καταχωρηθέντος προσώπου ή του καταχωρηθέντος 

οχήματος. 

β. Ο τόπος, ο χρόνος ή η αιτία του ελέγχου. 

γ. Η διαδρομή και ο προορισμος του ταξεrδιού. 

δ. Οι συνεπιβάτες ή οι κάτοχοι του οχήματος 

ε. Το χρησιμοποιηθέν όχημα. 
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στ. Τα μεταφερόμενα αντικείμενα. 

ζ. Οι περιστάσεις ανευρέσεως του προσώπου ή του οχήματος. 

Κατά τη συλλογή των πληροφοριών αυτών πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 
για τη μή διακινδύνευση του διακριτικού χαρακτήρα της παρακολουθήσεως. 

5. Στο πλαίσιο του ειδικού ελέγχου, που μνημονεύει η παράγραφος 1, τα 
πρόσωπα, τα 

οχήματα και τα μεταφερόμενα αντικείμενα μπορούν να ερευνηθούν, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο. προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σκοποί που αναφέρουν 
οι παράγραφοι 2 και 3. Αν το δίκαιο ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δεν επιτρέπει· 
τον ειδικό έλεγχο. το· μέτρο αυτό μετατρέΠεται α~έcως για το ενλόγω 
Συμβαλλόμενο Μέρος σε διακριτ:κή παρακολούθηση. 

6. Ένα Συμβαλλcμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί 

να σημειώσει στην καταχώρηση του αρχείου του εθνικού του τμήματος του 

Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν ένδειξη που σκοπεύει να απαγορεύσε!, _ 
μέχρι τη διαγραφή της . την εκτέλεση των μέτρων που πpέ7ϊει να ληφθούν βάσει 
της καταχωρήσεως για τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο. Η 

ένδειξη αυτή, πρέπει να διαγραφεί το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες μετά την 

καταχώρηση σε αρχείο εκτός και άν το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος αρνείται τα· 

αιτηθέντα μέτρα για νομικούς ή ειδικούς λόγους σκοπιμότητας. Με την 

επιφύλαξη ενδεiξεως ή απορριmικής αποφάσεως, τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη 

μπορούν να εκτελέσουν τα ως άνω μέτρα βάσεΙ της καταχωρήσεως. 

'Αρθρο 100 

1. Δεδομένα σχετικά με πράγματα, τα οποία αναζητούν-.αι για κατάσχεση ή 

να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε ποινική διαδικασία, 

καταχωρούνται στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. 

2. Άν από μία αναζήτηση προκύψει ότι υπάρχει καταχώρηση για ανευρεθέν 

αντικεfμεγο, η αρχή που το διαπfστωσε επικοινωνεf με την καταχωρούσα αρ;(ή 
για να συμφωνήσουν στη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Για τον σκοπό αυτόν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, μπορούν να διαβιβάζονται 

και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα μέτρα που θα ληφθούν από το 

Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει ανεύρει το αντικείμενο, πρέπει να είναι σύμφωνα 

με το εθνικό του δίκαιο. 

3. Οι ακόλουθες κατηγορίες αντικειμένων καταχωρούνται : 
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α. Μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί με 
κύλινδρο ανώτερο των 50 cc. 

β. Ρυμουλκούμενα οχήματα και τροχόσπιτα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή 
απωλεσθεί με βάρος, χωρίς φορτίο, ανώτερο των 750 κιλών. 

γ. Πυροβόλα όπλα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί. 

δ. Ασυμπλήρωτα έγγραφα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί. 

ε. Συμπληρωμένα έγγραφα ταυτότητας (διαβατήρια. δελτία ταυτότητας, άδειες 
οδηγήσεως ) που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεi. 

στ. Τραπεζογραμμάτια (γραμμάτια που έχουν καταγραφεί με αριθμό σειράς ). 

Άρθρο 101 

1. Η πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε αρχείο του 

Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν με το δικαίωμα της απευθείας αναζητήσεώς 

τους επιφυλάσσονται αποκλειστικώς στα όργανα που είναι αρμόδια για : 

α. Τους διασυνοριακούς ελέγχους. 

β. Τις άλλες αστυνομικές και τελωνειακές έρευνες στο εσωτερικό της χώρας 

καθώς και τον συντονισμό τους. 

2. · Επιπρόσθετα. η πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε 

αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 96, με δικαίωμα απευθείας αναζητήσεώς τους, 

επιτρέπεται στα όργανα που είναι αρμοδια για τη χορήγηση θεωρήσεων, ης 

κεντρικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εξέταση τt;Jν αιτήσεων για θεωρήσεις 

καθώς επίσης στις αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση τίτλων διαμονής 

και τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των αλλοδαπών στο πλαίσιο της εφαρμογής 

των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως για την κυκλοφορία των προσώπων. 

Η πρόσβαση στα δεδομένα ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο κάθε 

Συμβαλλόμενου Μέρους. 

3. Οι χρήστες πρέπει να αναζητούν μόνον τα δεδομένα που είναι απαραίτητα 

προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 

4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ανακοινώνει στην Εκτελεστική Επιτροπή τον 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών, οι οποίες δικαιούνται να αναζητούν απευθείας 
τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Ο 

------------'---~---------·~----------~ 
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κατάλογος αυτό αναφέρει τα δεδομένα τα οποία κάθ~ αρχή μπορεί να αναζητεί 
και τους σκοπούς της αναζητήσεως αυτής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Προστασία δεδομένων προσωπ1κού χαρακτήρα κα1 ασφάλε1α 
δεδομtιων στο πλαίσ1ο Συστήματος Πληροφοριών Σf:ο.ιγκεν 

'Αρθρο 102 

1. Τα Σ'ψβcλλόμενα Μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν τα οεοcι.;έ·ια που 

πpοβλέποντc::ι στα άρθρα 95 ως 100, μόνον γιc:: τcuς cντίcτοιχους σκοπούς της 
κcθε κατcχωρήcεως που αναγράφονται σε κC:θε μία από τ;ς κ:::πc::χωρήσε:ς που 

προβλέπονται στα cpθpc αυτό. 

2. Τα δεδομένα μπορούν να ανcπαρόγονται μόνο για τεχ•ιικοuς σκ:::πούς Κ:::ΙΙ 

εω' όσον η αναπαραγωγή αυτή εiναι αναγκαία για την απ' ευθεiας cνcζήτηcη 

ατ;-ό τις αρχές του άρθρου 101. Οι καταχωρήσεις των άλλων Συμβαλλόμενων 
Μερών δεν μπορούν να aντιγραφούν από το εθνικό τμήμα του Συστήματος 

Πληpοφοριών Σένγκεν σε άλλα εθνικά cρχεiα δεδομένων. 

3. Στο πλc:ίσιο των καταχωρήσεων που προβλέπονται u.c άρθρα 95 ως 
Ι 00 της παρούσης Συμβόσεως κάθε παρέκκλιση από την παpcγρα9ο 1 για την 
μετάβαcη από ένα τύπο καταχωρήσεως σε άλλο, πpέπε; να αιiiολογεiται απ-ό 
την ανάγκη αποτροπής επικείμενης σοβαρής απειλής για τη δημόσια τcξη και 
ασφόλε;α, για σοβαρούς λόγους ασφαλεiας του κράτους ή για την πρόληψη 
σοβαρής αξιόποινης πράξεως. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ληφθεί 
προηγουμένως η συναίνεση του καταχωρούντος Συμβαλλόμενου Μέρους . 

ι1 Τα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διοικηϊΙκούς σκοπούς. 
Κατά παρέκκλιση, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε αρχείο σύμφωνα με 
το άρθρο 96 μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κάθε 
Συμβαλλόμενοι.: Μέρους, μόνον για τους σκοπούς που απορρέουν από το 
άρθρο 101 παράγραφος 2. 

5. Κάθε χρήση δεδομένων αντίθετη στις παραγράφους 1 εως 4 θεωρείται 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους ως παρέκκλιση του 
επιδιωκόμενου σκοπού. 
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Άρθρο 103 

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μεριμνά ώστε, κατά μέσον όρο, να 

καταχωρείται στο εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν κάθε 
δέκατη διαβίβαση δεδομένων πρόσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους της αρχής που 
διαχειρίζεται το αρχείο, με σκοπό τον έλεγχο του παραδεκτού της αναζητήσεως. 
Η καταχώρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό αυτό και 

διαγράφεται μετά την παρέλευση έξι μηνών. 

·Αρθρο 104 

1. ϊο εθνικό δίκαιο του καταχωρούντος Συμβαλλcμενcυ Μέρους εα;αρμόζεται 

στην Καϊαχώρηση, με την επιφύλαξη αυστηρότερων προϋποθέσεων 

προβλεπομένων από την παρούσα Σύμβαση. 

2. Εφόcον η παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις, το δίκαιο 

κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους εφαρμόζεται στα δεδcμένα που καταχωρούνται

στο εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 

3. Εφόσον η παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις σχετικά με 

την εκτέλεση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν και έχουν ζητηθεί με την 

καταχώρηση, εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους στο 

οποίο απευθύνεται η αίτηση, το οποίο προβαίνει στην εκτέλεση των μέτρων που 

πρέπει να ληφθούν. Εφόσον η παρούσα Σύμβαση προβλέπει ειδικές διατάξεις 

σχετικc με την εκτέλεση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν και έχουν ζητηθεί 

με την καταχώρηση, οι αρμοδιότη;ες ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθού.ν 

ρυθuίζονται από το εθνικο δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους στο cποίο 

απευθύνεται η αίτηση.Αν τα αιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληωθούν δεν 

μπορούν να εκτελεσθούν, το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο αττευθύνε;αι η 

αίτηση ενημερώνει σχετικά χωρίς υπαίτια καθυστέρηση το καταχωρούν 

Συμβαλλόμενο Μέρος. 

'Αρθρο 105 

Το καταχωρουν Συμβαλλόμενο Μέρος είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια, την 

ενημερότητα, καθώς και τη νομιμότητα της καταχωρήσεως των δεδομένων σε 
αρχείο στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. 
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Άρθρο 106 

1. Μόνο το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος επιτρέπεται να τροποποιεf, 
συμπληρώνει, διορθώνει ή να δια_γράφει τα δεδομένα που εισήγαγε. 

2. Αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο δεν έχει προβεί σε καταχώρηση 
διαθέτει ενδείξεις ότι δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε αρχεία περιέχουν 
νομικό ή πραγματικό σφάλμα, ανακοινώνει το ταχύτερο δυνατόν το καταχωρούν 
Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο πρέπει να επαληθεύσει υποχρεωτικά την 
ανακοίνωση και να διορθώσει. αν είναι αναγκαίο. ή να διαγράψει χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση τα δεδομένα. 

3. Αν τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να κc:ταλήξcυν σε συμφωνία, το 
Συμβαλλόμενο Μέρος που δεν έχει προβεί σε καταχώpηcη υποβcλλει τη 

συγκεκριμένη περίmωcη για γνωμοδότηση cτην κοινή αρχή ελέγχου του 
άρθρου 115, παράγραφος 1. 

"Αρθpο 107 

Όταν ένα πρόσωπο έχει ήδη καταχωρηθεf στο Σύστημα Πληροφοριών 

Σένγκεν το Συμβαλλόμενο Μέρος που εισcγει νέα καταχώρηση συνεννοείται με 

το Συμβαλλόμενο Μέρος που εισήγαγε την αρχική καταχώρηση για την ένταξη 

σε αρχεία δεδομένων. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν προς τον σκοπό αυτό 

να καθιερώσουν επίσης γενικές διατάξεις. 

Άρθρο 108 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει μία αρχή η οποία ως κεντρική εfναι 

αρμόδια για το εθνικο τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. 

2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος πραγματοποιεί τις καταχωρήcεις του μέσω 

αUίής της αρχής. 

3. Η εν λόγω αρχή εiναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουργiα του εθνικού 
τμήματος του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν και λαμβάνει τα απαιτούμενα 
μέτρα για την τήρηση των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνονται μεταξύ τους μέσω του 
θεματοφύλακα της αρχής της παραράφου 1 . 
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'Αρθρο 109 

1. Το δικαίωμα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση Οϊα δεδομένα που το 
αφορούν και τα οποία είναι καταχ_ωρημένα σε αρχείο Οίο Σύσϊημα Πληροφοριών 

Σένγκεν ασκείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους, 
σϊην επικράτεια του οποίου αυτός ασκεί το δικαίωμα προσβάσεως . Εφόσον 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, η εθνική αρχή ελέγχου του άρθρου 114, 
παράγραφος 1, αποφασίζει αν και με ποιά διαδικασία ανακοινώνονται οι 
πληροφορίες. Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο δεν έχει προβεί σε 
καταχώρηση, μπορεί να ανακοινώσει πληροφορίες σχετικές με αυτά τα 

δεδομένα μόνον αν παρέσχε προηγουμένως στο καταχωρούν Συμβαλλόμενο 
Μέρος τη δυνατότητα να διατυπώσει τη θέση του . 

2. Η ανακοίνωση πληροφοριών προς τον ενδιαφερόμενο απορρίπτεται αν 

είναι ικανή να βλάψει την εκτέλεση του νόμιμου έργου σε συνάρτηση με την 

καταχι.i.Jρηση ή για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών τpί;ων. 

Απορρίπτε;αι σε κάθε πε:::~iπτωση κατά τη διάρκεια της περιόδοu καταχωρήσεως 

με σκοπό τη διακριτικ~ παρακολούθηση. 

Άρθρο 110 

Κάθε πρόσωπο μπορεί να εππύχει τη διόρθωση ή την διαγραφή 

δεδομένων που το αφορούν και περιέχουν πραγμα7:κό ή νομικό σφc':λμα. 

Άρθρο 111 

1. Κάθε πρόσωπο δικcιούται στην επικρά;εια κc':θε Σ:Jμβαλλόμενου Μέρους 

λόγω καταχωρήσεως, η οποία τον αφορά, να εγε!ρει αγωγή ενώπιον του 

αρμόδιου δικαστηρίου ή της αρμόδιας αρχής βάσει του εθνικού δικαiου.ιδίως για 

διόρθωση, διαγραφή, παροχή πληροφοριών ή αποζημίωση. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρο 116, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση μεταξύ τους να εκτελέσουν ης οριστικές αποφάσεις των 

δικασϊηρίων ή των αρχών της παραγράφου 1. 

Άρθρο 112 

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταχωρηθεί Οϊο 

Σύστημα Πληροφορίων Σένγκεν για την αναζήτηση προσώπων, διατηρούνται 

μόνον όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού. Το αργότερο τρία χρόνια μετά την καταχώρησή τους σε 
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αρχείο η αναγκαιότητα διατηρήσεώς τους πρέπει. να εξετάζεται από το 
καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος . Για τις καταχωρήσεις του άρθρου 99 η 
προθεσμία αυτή διαρκεί ένα έτος. 

2. Κάθε καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει, αν συντρέχει περίmωση, 
βραχύτερες προθεσμίες εξετcσεως, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. 

3. Η τεχνική υπηρεσiα υποστηρίξεως του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 
ανακοινώνει αυτομάτως στο καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος, με 

προειδοποίηση ενός μηνός, ·τη διαγραφή που έχεJ προγραμμαησθεί στο 

σύστημα. 

4. ίο καταχωοούν ·Συμβαλλόμενο Μέρος ·μπορεί, εντός της προθεσμίας 

ε~ετάσεως, να αποφασίσει την περαιτέρω διατήρηση της καταχωρήσεως, αν 
αυτή κρίνπαι ανα'{καία για τον σκοπό στον οποίο βασίζεται η κcταχώρηση. Η 

παράωση της καταχωρήσεως πρέπει να ανακοινώνεται στην τεχνική υπηρεσία 

uποστηρήξεως. Οι διατcξzις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται στην 

παραταθε!σα κα-:-αχώρηση. 

Άρθρο 113 

1. Δεδομένα άλλα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 112 διατηρούνται κατ' 

ανώτατο όριο για δέκα έτη, δεδομένα σχετικά με εκδοθέντα έγγραφα 

ταυτότητας και τραπεζογραμμάilα που έχουν καταγραφεί με αριθμό σεφάς κατ' 

ανώτατο όριο για πέντε έτη και τα σχεilκά με αυτοκίνητα, ρυμουλκούμενα και 

τροχόστητα κατ' ανώτcτο όριο για τρία έτη. 
:.. 

2. ία δεδομένα που διαγράφονται διατηρούταϊ επ;πλέον για ένα έτος στην 

τεχνική υπηρεσία υποστηρίξΞως. Κατά την περίοδο αυτή, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο για να ελεγχθεί εκ των υστέρων η ακρίβεια ή η 

νομιμότητα της καταχωρήσεώς τους σε αρχείο. Στη συνέχεια, πρέπε; να 

καταστραφούν. 

Άρθρο 114 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει αρχή ελέγχου, η οποία είναι αρμόδια, 
σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο να ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο του 
αοχείου του εθνικού τμήματος του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν και να 
διερευνά αν από την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων που έχουν 
ι<.~ ιαχω"'ηθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεν προσβάλλονται τα 
δικαιώματα του ενδιαφερόμενου προσώπου. Για τον λόγο αυτόν, η αρχή 
ελέγχου έχει δικαίωμα προσβάσεως στο αρχείο του εθνικού τμήματος του 

Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. 
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2. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει απο τις αρχές ελέγχου να 
διερευνήσουν τα δεδομένα που το αφορούν και έχουν καταχωρηθεί στο 

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν _καθώς και τη χρήση τους. Το δικαίωμα αυτό 
ασκείται σύμφωνα με το εθνικο δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο 
έχει υποβληθεί η αίτηση. Αν τα δεδομένα έχουν εισαχθεί από ένα άλλο 

Συμβαλλόμενο Μέρος, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την 
αρχή ελέγχου του τελευταίου. 

Άρθρο 115 

1. ·Για τον έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας υποστηρίξεως του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν δημιουργείται κοινή αρχή ελέγχου, η οποία συγκροτείται 

από δύο εκπροσώπους κc:':θε εθνικής αρχής ελέγχου. Κάθε Συμβαλλόμενο 

Μέρος κατά τις διαβουλεύσεις διαθέτει μία ψήωο. Ο έλεγχος ασκείται σύμφωνα 

με τις διατc:':ξ~ις της παρούσης Συμβc:':σεως, της Συμβc:':σεως του ΣυμΒουλίου της 

Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του c:τόμου από τr;ν

αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
λαμβάνοντας υπόψη της Σύcταση R (8ϊ) 15 της 17ης ΣεπτεμΒρίου 1987 της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ως προς τη χρήση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα και σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο του ΣυμΒαλλόμενου Μέρους, το οποίο είναι υπε•.Jθυνο για την 

τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως. 

2. Ως προς την τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως του Συστήματος 

Πληροφοριών Σέvγκεν η κοινή αρχή ελέγχου έχει αποστολι'i να διεpευvrρει τrrv 

ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης Συμβc:':σεως. Γ!α τον σκοπό αυτό, 
έχει δικαίωμα προσβάσεως στην τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως. 

3. Η κοινή αρχή ελέγχου είναι ακόμη αρμόδια για τη διερεύνηση των 

ζητημάτων εφαρμογής ή ερμηνείας που μπορούν να τεθούν κcπ:i τη λειτουργία 
του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεv, τη μελέτη των προβλημάτων που 

μπορούν να ανακύψουν κατά. τον επιχειρούμενο ανεξάρτηηJ έλεγχο από τις 

εθνικές αρχές ελέγχου των Συμβαλλόμενων Μερών ή την άσκηση του 

δικαιώματος προσβάσεως στό σύστημα καθώς ε-:τίσης για την επεξεργασία 

ομοιόμορφων προτάσεων, ώστε να εξερευθούν κοινές λύσεις στα υφιστάμενα 
προβλήματα. 

4. Οι εκθέσεις της κοινής αρχής ελέγχου διαβιβάζονται στις αρχές προς ης 

οποίες οι εθνικές αρχές ελέγχου διαβιβάζουν τις εκθέσεις τους. 
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· Αρθρο 116 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος είναι υπεύθυνο,σύμφωνα με το εθνικό του 
δίκαιο, για κάθε ζημία που προξ~νείται εις βάρος προσώπου από τη λειτουργία 
του εθνικού αρχείου του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. Παρομοίως ισχύει, 
όταν η ζημία προξενήθηκε από το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος, επειδή το 
τελευταίο καταχώρησε δεδομένα που περιέχουν νομικό ή πραγματικό σφάλμα. 

2. Αν το Συμβαλλόμενο Μέρος κατά του οποίου έχει εγερθεί αγωγή δεν είναι 
το καταχωρούν Συμβαλλόμενο Μέρος, το τελευταίο.κατόπιν αιτήσεως 

υποχρεούται να αποδώσει όσα έχουν καταβληθεί ως αποζημίωση, εκτός άν τα 
δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν από το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οΠοίο. 
απεuθύνεται η αίτηση κατ-ά παράβαση της παρούσης Συμβάσεως. 

Άρθρο 117 

1. Ως πpcς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία οεοομέ\ιων προσωπικού-

χαρακτήρα στο πλαίσιο εφαρμογής του Τίτλου αυτού κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος 

το c:ργότερο μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης Συμβάσεως θεσττίζει τις 

αναγκαίες διατάξεις για την επίτευξη επιπέδου προσωσίας, το οποίο είναι 

αντίστοιχο εκείνου που απορρέει από τις αρχές της Συμβάσεως του Συμβουλίου 

της Εuρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία των ατόμων απο την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση R (87) 15 της 17ης Σεπτεμβρίου 1987 της 
Επιϊpοπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχπικc με τη χρήση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τοuέc. 

2. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπει ο 

ανωτέρω Τiτλcς μπορεί να πραγματοποιηθεi μόνον, όταν οι διατάξεις 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παραγράφου 1 τεθούν σε 
ισχύ στην επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών που σχπiζονται με την εν 

λόγω διαβίβαση. 

Άρθρο 118 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση στο εθνικό του 
τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν να λάβει μέτρα, τα οποία είναι 
πρόσφορα να: 

α. Αποτρέψουν κάθε μή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να εισέλθει στις εγκατα

στάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (έλεγχος εισόδου). 
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β. Παρακωλύσουν την ανάγνωση, αντιγραφή, τρ6ποποίηση ή απομάκρυνση 

των βάσε(.;)ν δεδομένων από μή εξουσΙΟδοτημένο πρόσωπο (έλεγχος των 
βάσεων δεδομένων). 

γ. Εμποδίσουν τη μη εξουσιοδοτημένη καταχώρηση σε αρχείο καθώς επίσης 
καί κάθε μή εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση, τροποποίηση η διαγραφή 
καταχωρημένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος καταχωρήσεως 

σε αρχείο). 

δ. Καταστήσουν αδύνατη τη χρήση των συστημάτων αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας δεδομένων από μή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την αρωγή 

εγκc!ταστάσεων διαβιβάσεως δεδομένων (έλεγχος χρήσεως ). 

ε. Δ•ασφαλiσοuν στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ως πpος τη χρήση ενός 

συστήματος αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδοuένων, τη δυνατότητα 

προσβάσε(.;)ς μόνον στα δεδομένα που ανάγονται σ:-ην αpμcδιcτη;ά τους 

(έλεγχος πpοσβccεως). 

στ. Διασφαλίσουν τη δυνατότητα διερωνήσεως και διαπιστώσεως των αρχύν 

εκε!νων, στις οποίες δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 

διαβιβασθούν μέσω εγκαταστάσεων διαβιβάσεως δεδομένων (έλεγχος 

διαβιβάσεως). 

ζ. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα διερευνήσεως και διαπιστώσεως εκ των 

υστέρων του ειοους των δεδομένων προσωπ:κού χc:ρcκτήρα που έχουν 

εισαχθεί στό σύστημα αυτοματοποιημένης επεξΞcγcσiας δεδουένων. ΤΟ.\.! 

χρόνου και του προσώπου που το εισήγαγε (έλεγχος εΙσαγωγής). 

η. Εμποδίσουν τη δυνατότητα αναγνώσεως, σνηγρσφής, τροποποιήσεως ή 

διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χ(.;)ρίς εξουσιοδότηση κστό τη 

διαβίβασή του καθώς και κατά τη μεταφορά των βάσεων δεδομένων (έλεγχος 

μεταφορός). 

2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος πρέπει να λάβει ιδιαfτερα μέτρο για την 
ασφάλεια των δεδομένων και τη διαβίβασή τους σε αρχές εκτός της επικρστεfας 

των Συμβαλλόμενων Μερών. Το μέτρα αυτά πρέπει να ανακοινωθούν στην 

κοινή αρχή ελέγχου. 

3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να διορίζει για την επεξεργασfα 

δεδομένων του εθνικού του τμήματος του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕQΣ tτΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5987 

ειδικώς εκπαιδευμένα πρόσωπα. τα οποία επιπλέ_ον έχουν υποβληθεί σε 
έλεγχο ασφαλείας. 

4. Για την τεχνική υπηρεσία "υποστηρίξεως του Συστήματος Πληροφοριών 
Σένγκεν το αρμόδιο Συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει τα σχετικά μέτρα των 
πcρc:γράφων 1 εως 3. 

ΚΕΦ-ΑΛΑΙΟ 4 

Κατανομή των εξόδων του Σuστήματο'ς Πληροφοριών Σf:.ιγεν 

Άρθρο 119 

1. Tc Συμβαλλόμεια Μέρη φέρουν από κcινού τα έξcδα εγκατcστcσεως και-
χpfισεως της τεχvικ:']ς υπηρεσίας uπcσ;ηρίξεως του cpθpou S2. π:::ρc':γρc:φος 3. 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εγκατασ;C:σεως γραμμών για τη σύνδε::rη 

των εθνικών τμημάτων του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν με την τεχνική 

υπηρεσία υποστηρίξεως. ϊο μερίδιο που αναλογεί σε κάθε Συμβc:λλόμενο 

Μέρος καθορίζεται βC:σε: του ποσοστού συμμετοχής κC:θε Συμβαλλόμενου 

Μέρους στην κοινή βάση του φόρου προστιθέμενης αξiας, κατC: την έννοια του 

άρθρου 2. παρc':γραφcς 1, περίπτωση γ της αποφάσεως του Συμβουλίου των 
Εuρωπαiκών Κοινοτήτων της 24ης Ιουνίου 1988 σχετικά με το σύστημα ιδίων 
πόρων των Κοινοτήτων. '-

2. Τα έξοδα εγκαταστάσεως και χρήσεως του εθνικού τμήματος του 

ΣυστήμαϊΟς Πληροφοριών Σένγκεν φέρεJ αiΟμικώς κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. 

ϊlΤΛΟΣ V 

Μεταφορά και κυκλοφορία των εμπορευμάτων 

Άρθρο 120 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μεριμνούν από κοινού ώστε οι νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τους να μην εμποδίζουν, χωρίς αιτιολογία 
την κυκλοφορία των εμπορευμάτων στα εσωτερικά. σύνορα. 



5988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕQΣ [fΕΥΧΟΣ ΠΡQΤΟ) 

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διευκολύνουν την κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων στα εσωτερικά σύνορα, πραγματοποιwντας τις διατυπώσεις που 
συνδέονται με απαγορεύσεις και περιορισμούς κατά τον εκτελωνισμό των 

εμπορευμάτων για την θέση τους στην καrανcλωση. Ο εκτελωνισμός αυτός 
μπορεί, κατ' επιλογή του ενδiαφερομένου, να πραγματοποιείται είτε στο 
εσωτερικό της χώρας είτε στα εσωτερικά σύνορα. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
επιχειρούν την προώθηση του εκτελωνισμού στο εσωτερικό της χώρας. 

3. Εφόσον οι ελαφρύνσεις στην παράγραφο 2 δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει σε ορισμένους τομείς, τα Συμβαλλόμενα 

Μέρη επιχειρούν να υλοποιήσουν τις προϋποθέσεις αυ;ές μεταξύ τους ή στο 
πλαίσιο των Εuρωπαiκών Κοινοτήτων. 

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται ιδίως στον L\.εγχο της τηρήcεως 

των ρυθμίcεων ως προς τις άδειες με;αφοράς και τεχνικών ελέγχων των 

με;αφοpικών μέσων, ϊΟυς υγειονομικούς κτηνιατρικούς ελέγχους, τους 

φυτοϋγειονομικούς ελέγχους καθώς επίσης και τους ελέγχους cχεηκc με τη 
μεταφοpc επ:κiνδuνων εμπορευμάτων και αποβλήτων. 

4. Τα Σuυβαλλόμενα Μέρη επ:χειρούν να εναρμονίσουν τις διατυπώσεις 

σχπικc με την κυκλοφορία των εμπορεuμάτων cτα εξωτερικά σύνορα και να 

ελέγχουν την τήρησή τους σύμφωνα με ομοιόμορφες αρχές. Για το σκοπό αυτό 

τα Συμβαλλόμενα Μέρη συνεργάζονται στενώς στην Εκτελεστική Εππροπή, σ;ο 

πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. 

Άρθρο 121 ·-

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραιτούνται, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο 

από τους ελέγχους και την υποβολή φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών που 

προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο για ορισμένα φυτό και φυiiκά προϊόντα. 

Η Εκτελεστική Εππροπή καταρτίζει τον κατάλογο των φυτών και των 

φυτικών προϊόντων στα οποία εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο 

απλοποίηση. Μπορεί να τροποποιεί τον κατάλογο αυτόν και να καθορίζει την 

ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της τροποποιήσεως. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 

ενημερώνονται αμοιβαίως για τα λαμβανόμενα μέτρα. 

2. Σε περίmωση κινδύνου εισαγωγής ή εξαπλώσεως βλαβερών 
οργανισμών, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει την προσωρινή 

επαναφορά των μέτρων ελέγχου που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο και να τα 

εφαρμόσει. Ειδοποιεί αμέσως τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγράφως, 

αιτιολογώντας την απόφασή του. 
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3. Το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται 
ως πιστοποιητικό απαιτούμενο δυνάμει του νόμου περί προστασίας των 
ειδών. 

4. Κατόπιν αιτήσεως, η αρμόδια αρχή χορηγεί φυτοϋγειονομικό 
πιστοποιητικό όταν η αποστολή προορίζεται εν όλω ή εν μέρει προς 

επανεξαγωγή και τούτο στο μέτρο που τηρούνται οι φυτοϋγειονομικές 
απαπήσεις για τα οικεία φυτά ή φυτικά προϊόντα. 

Άρθρο 122 

1. Τα Συμβαλλόμε•ια Μέρη ενιC"',(',jουν τη συ,ίεργαc;ία τους προκειμένου να 
επιτύχουν την ασφάλεια της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και 

αναλουΒάνουν την υποχρέωση να εναρμονίσουν τις εθνικές διατάξεις που έχοuν 

εΙσαχθεί για την εφαρυογή των ισχυουσών διεθνών σuμβc':σεων. Επιπλέον, 

αναλαμβc':νουν την υποχρέωση ιδίως να διατηρήσουν το σημερινό επίπεδο 

ασφαλείας με : 

α. Ενcρμόvιcη τu;;ν ατταπήσεων σε θέματα επαγγελμαηκών προσόντων των 

οδηγών. 

β. Εναρμόνιση της διαδικασίας και της συχνότητας των πραγματοποιούμενων 

ελέγχων κατά τη μπαφορά και εντός των επιχειρήσεων. 

γ. Εναρμόνιση του χαρακτηρισμού των αξιόποινων πpc':ξεων και των νομικ:.:.Ν 

διατc':ξεων των cχε-:-ικών με τις εφαρμοcτέες κυρώσεις, 

δ. Διασφcλιση διαρκούς ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σε σ',(έση με 

τα ληφθέ'πα μέτρα και τους πραγματοποιούμενους ελέγχους. 

2. Tc Συμβαλλόμενα Μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τοU'ς προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν τους ελέγχους κατά τη μεταφορά των επικίνδυνων και μή 

αποβλήτων μέσω των εσωτερικών συνόρων. 

Για τον λόγο αυτό επιχειρούν να υιοθετήσουν κοινή θέση, ως προς την 

τροποποίηση των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με τον έλεγχο και τη διαχείρηση 
της μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και για τη θέσπιση κοινοτικών πράξεων 
σχετικά με τα μή επικίνδυνα απόβλητα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
επαρχής υποδομή αποκομιδής και να καθορισθούν υψηλού επιπέδου 
εναρμονισμένα πρότυπα αποκομιδής των αποβλήτων. 

Εν αναμονή κοινοτικής ρυθμίσεως σχεηκά με τα μή επικίνδυνα απόβλητα, 
οι έλεγχοι μεταφοράς αυτών των αποβλήτων πραγματοποιούνται βάσει ειδικής 
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διαδικαciας. η οποία επιτρέπει τον έλεγχο τη~ μεταφοράς στον τόπο 
προορισμού κατά την επεξεργασία. 

Οι διατάξεις της παραγράφου 1. εδάφιο 2 εφαρμόζονται στην παρbύσα 
παράγραφο. 

Άρθρο 123 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν 

σε διαβουλεύcεις με σκοπό να καταργήσουν cτις σχέσεις μεταξύ τους την 

υποχρέωση καταθέσεως αδεiα.ς, που ισχύει επί του παρόντος, για την εξαγωγή 

στρατηγικών βιομηχανικών προϊόντων και τεχνολογιών, αν δε παραστεί ανάγκη, 

να c:ντικα-:Όcτήσουν την ενλόγω άδε;α με μία ελαστική διc:δικασiα. υπό την 

προϋπόθεση ότι Γϊ χώρα του πρώτου και του τελικού προορισμού είναι 

Συμβαλλόμενο Μέρος. 

Υπό τ:-;ν ε-;τ:φύλαξη των δια;3cυλεύσεων c:uτών και πpοκεψένου να

διασφαλισθεί η απο7ελεcμα>ικότητα των αναγκcίων ελέγχων. τα Συμβαλλόμενα 

Μέρη επιχειρούν. σuvεργc:ζόμενα στενώς μέσω ενός συντονισηκού μηχcνιι:;μού. 

να ανταλλcσσcυν πληροφορίες, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

2. Ως προς τα άλλα προϊόντα εκτός των στρατηγικών βιομηχανικών αγαθών 

και >εχνολογιών της παραγράφου 1, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιχειρούν, αφενός 
νc διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής στο εσω;ερικό της χώρας, 

αωπέρου να εναρμονίσουν τις διαδικασίες ελέγχου τοι.:ς. 

3. Στο πλαίσιο των σκοπών των παραγράφων 1 και 2, τα Συμβαλλόμενα 

Μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με τους άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους. 

Άρθρο 124 

Ο αριθμός και η συχνότητα των ελέγχων των μεταφερόμενων 

εμπορευμάτων κατά την κυκλοφορία των ταξειδιωτών στα εσωτερικά σύνορα 

μειώνονται στο κατώτερο δυνατό επίπεδο. Η συνέχιση της μειώσεώς τους και η 

οριστική κατάργησή τους εξαρτώνται από τη σταδιακή ανατίμηση των 

ταξειδιωτικών αφορολόγητων ορίων και τη μελλοντική εξέλιξη των ρυθμίσεων 

που ισχύουν στη διασυνοριακή κυκλοφορία των ταξειδιωτών. 
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Άρθρο 125 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταρτίζουν συμφωνίες για την απόσπαση 
υπαλλήλων συνδέσμων των τελt.ι.!νειακών υπηρεσιών τους. 

2. Η απόσπαση υπαλλήλων - συνδέσμων αποσκοπεί στην προώθηση .και 
επιτάχυνση της εν γένει συνεργασίας μεϊαξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. ιδίως 
στο πλαίσιο των ισχυουσών Συμβάσεων και των κοινοτικών πράξεων για την 

αμοιβαία συνδρομή. 

3. Οι υπάλληλοι -σύνδεσμοι ασκούν καθήκοντα συμβουλευτικού χαρακτήρα 

και συνδρομής. Δεν εξ:::~υσιοδοτούνται εξ ιδίας πρωτοβουλίας να λαμβάνουν· 
τελωνεΙακά μέτρα. Παρ(χουν πληροφορίες και. εκπληρώνουν καθήκοντα στο 
πλαίσιο οδηγιών που τους δίδονται από το Σ::μβαλλόμενο Μέpcς προελεuσεως. 

ΤΠΛΟΣ V1 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Άρθρο 126 

1. Ως προς ;ην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπΙκού 

χαρακτήρα. τα οποία διαβιβcζονται κατ' εφαρμογήν τr,ς παρούσης Σ·Jμβάσεωι;, 
κόθε ΣuμΒαλλόμειο Μέρος θεσπίζεi,ΤΟ αpγότερο μέχρι την έναρξη ισχύος της 
παρούσης Συμβάσεως, την αναγκαία εθνική νομοθεσία. ώστε να εξασφαλίσει 
ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπΙκού χαρακτήρα, το οπ:::~ίο θα είναι 
τουλόχιστον αντίστοιχο με εκείνο που απορρέει από τις αρχές της συμβάσεως 
του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του 
ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

2. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπει η 
παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να αρχίσει, παρά μόνον όταν οι διατάξεις για την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 τεθούν σε ισχύ στην επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών, τα 
οποία αφορά η διαβίβαση. 

3. Σε σχέση με την αυτομάτοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπΙκού 
χαρακτήρα, τα οποία δΙαβιβάζονται κατ' εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, 
εφαρμόζονται επίσης οι εξής διατάξεις : 
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α. Τα δεδομένα μπορούν να χρησψοποιηθούν από το Συμβαλλόμενο Μέρος 
που είναι ο αποδέκτης τους μόνο για τους σκοπούς γιά τους οποίους η παρούσα 
Σύμβαση προβλέπει τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων. Η χρησψοποίηση 
δεδομένων για άλλους crκοποίιs είναι δυνατή μόνον κατόmν προηγούμενης 
αδείας του Συμβαλλόμενου Μέρους που διαβιβάζει τα δεδομένα και σύμφωνα με 

το δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους που είναι αποδέκτης τους. Η άδεια 
μπορεί να χορηγηθεi, εφόσον το εθνικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους που 
διαβιβάζει τα δεδομένα το επιτρέπει. 

β. Τα δεδομένα μπορούν να χρησψοποιηθούν μόνον από τις δικαστικές αρχές, 

τις υπηρεσίες και τις αρχές που ασκούν καθήκοντα ή εκπληρούν λειτούργημα 

στο πλαίσιο των σκοπών που αναφέρονται στην περίmωση α. 

γ. ίο Συμβαλλόμενο Μέρος που διαβιβάζει τα δεδομένα υποχρεούται να 

μεριμνά για την ακρίβεια τους. Αν διαπιστώσει, είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας εί;τ 

κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προσώπου όη έχουν διαβιβασθεί 

δεδομένα ανακριβή ή δεδομένα που δεν έπρεπε να διαβιβασθούν, το ή τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη που είναι αποδέκτες πρέπει να ενημερωθούν σχπικά
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Το τελευταίο αυτο ή τα τελευταία αυτά Μέρη 

υποχρεούνται να προβούν στη διόρθωση ή την καταστροφή των δεδομένων ή 

να αναφέρουν ότι αυτά τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ότι δεν έπρεπε να 
διαβιβασθούν, 

δ. Ενα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν μπορεi να επικαλεσθεί το γεγονός ότι ένα 

άλλο Σ:.ιμβαλλόμενο Μέρος διαβίβασε ανακριβή δεδομένα, προκειμένου να 
απαλλαγεί από την ευθύνη που το βαρύνει. σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, 

έναντι του ζημιωθέντος. Αν το Συμβαλλόμενο Μέρος αποδέκτης υποχρεούται ΙΠ 
αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε λόγω χρησιμοποιήσεως των 

διαβιβασθένων ανακριβών δεδομένων, το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο 

διαβίβασε τα δεδομένα, αποδίδει στο ακέραιο τα ποσά που κατέβαλε για 

αποκατάσταση της ζημίας το Συμβαλλόμενο Μέρος αποδέκτη. 

ε. Η διαβίβαση και η λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 

καταχωρούνται στο αρχείο από το οποίο προέρχονται και στο αρχείο στο οποίο 
τηρούντ01. 

στ. Η κοινή αρχή ελέγχου που προβλέπει το άρθρο 115 μπορεί, κατόπιν 
αιτήσεως ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, να γνωμοδοτήσει επί των 

δυσχερειών εφαρμογής και ερμηνείας του παρόντος άρθρου. 

4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στη διαβίβαση δεδομένων που 
προβλέπει ο τίτλος 11, Κεφάλαιο 7 και ο τίτλος IV. Η παράγραφος 3 δεν 
εφαρμόζεται στη διαβίβαση δεδομένων που προβλέπει ο τίτλος 111, Κεφάλαια 2, 
3, 4 και 5. 
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'Αρθρο 127 

1. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε άλλο 
Συμβαλλόμενο Μέρος κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης 
Συμβάσεως, οι διατάξεις του ·άρθρου 126 εφαρμόζονται στη διαβίβαση 
δεδομένων που προέρχονται από ένα μή αυτοματοποιημένο αρχείο και στην 
καταχώρησή τους σ' ένα μη αυτοματοποιημένο αρχείο. 

2. Όταν, σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που ρυθμίζονται από το άρθρο 
126 παράγραφος 1 ή από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος 

κατ' εφαρμογήν της . παρούσης Συμβάσεως. εφαρμόζεται το άρθρο 126, · 
παράγραφος 3. πλην της περιπτώσεως ε. Επιπλέον· εφαρμόζονται και οι 

ακόλουθες διατάξεις : 

α. Η διαβίβαση και η λήψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταχωρούνται 

εγγράφως. Η υποχρέωση αυτή προς καταχώρηση των δεδομένων δεν ιcχύε1 

όταν δεν είναι αναγκc:ίο για τη χρησιμοποίησή τους, ιδίως επειδή τα δεδομένc: _ 
δεν χρησψοποιήθηκc:ν ή χρησιμοποιήθηκαν για πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

β. Η χρήση των δεδομένων που διαβιβάζοντω απολαμβάνει, στην επικράτεια 
του Συμβαλλόμενου Μέρους που είναι αποδέκτης, προστασίας τουλάχιστον 

αντίστοιχης με εκείνη, η οποία σύμφωνα ·με το δίκαιο του Συμβαλλόμενου αυτού 
Μέρους, ισχύεΙ για τη χρήση δεδομένων παρόμοιας φύσεως. 

γ. ϊο δικαίωμα προσβάσεως στα δεδομένα και οι προϋποθέσ~ις υπό τις οποίc:ς 

αυτό χορηγείται. ρυθμίζονται από το εθνικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους, 

στο οποίο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει την αίτησή του. 

3. ϊο παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στη διαβίβαση δεδομένων που προβλέπει 

ο ϊiτλος 11, Κεφάλαιο 7, ο τίτλος 111, Κεφάλαια 2.3,4 και 5 και ο τίτλος IV. 

'Αρθρο 128 

1 . Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπει η 

παρούσα Σύμβαση μπορεί να αρχίσει J:!όνον όταν τα Συμβαλλόμενα Μέρη που 
σχετίζονται με τη διαβίβαση, έχουν ορίσει μία εθνική αρχή ελέγχου αρμόδια_ να 
ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 126 και 
127 και των διατάξεων που θεσπίζουν για την εφαρμογή τους, ως προς την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχεία. 
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2. Εφόσον ένα Συμβαλλόμενο Μέρος έχει ορίσει, σύμφωνα με το εθνικό τcu 

δίκαιο, αρχή ελέγχου αρμόδια να ασκεί, σε έναiι ή περισσότερους τομείς, 
ανεξάρτητο έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αναφέρονται στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν είναι 

καταχωρημένα σε ένα αρχείο, το "Συμβαλλόμενο αυτό Μέρος αναθέτει στην ίδια 
αυτή αρχή να εποmεύει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος τίτλου στους 
εν λόγω rομεί~ 

3. Το- παρόν όρθρο δεν εφαρμόζεται, στη διαβίβαση δεδομένων που 
προβλέπει ο Τίτλος 11, Κεφάλαιο 7 και ο τίτλος 111. Κεφάλαιο 2.3,4 και 5. 

Άρθρο 129 

Ως προς την διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακ7ήpα κστ' 

εφαρμογήν τcυ Τiτλου 111, Κεφάλαιο 1, τα Συμβαλλόμενα Μέοη αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση, με τηνε7τιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 126 και 12ϊ, να 
εξασφαλίσουν ένα ε7τίπεδο 7τpοστασίc::ς των δεδομένων 7τpοσωπικ:Jύ. 
χαρακτήρα σύμφωνα με τις αρχές της Συστάσεως R (8ί) 15 της 17ης 

Σεmεμβρiοu 1987 της Επηρο7τής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
περί της χρήσεως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα. 

Επιπλέον, ως προς τη διαβίβαση, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 46, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις : 

α. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Συμβαλλόμενο Μέρος -
αποοεκ7η μόνο για τους σκcπούς που υπέδεϊξε το Σuμpαλλόμενο Μέρος, το 

οποίο ;α διαβίβασε και σύμφωνα με τους όρους που έθεσε το Σuμβcλλόμε-.:ο 

αυτό Μέρος. 

β. Τα δεδομένα μπορούν να διαβιβασθούν μόνο στις αστυνομικές υπηρεσίες ΚCΙ 

αρχές. Η διαβίβαση των δεδομένων σε άλλες υπηρεσίες μπορεf να γίνει μόνον 

κατόπιν προηγούμενης αδείας του Συμβαλλόμενου Μέρους που τα δΙCβιβάζει. 

γ. Κατόπιν αιτήσεως, το Συμβαλλόμενο Μέρος - αποδέκτης πληροφορεί το 

Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο διαβιβάζει τα δεδομένα, για τη χρήση που έγινε 

και για τα αποτελέσματα, τα οποία επήλθαν με βάση τα διαβιβασθέvτα 

δεδομένα. 

Άρθρο 130 

Αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται μέσω ενός 

υπαλλήλου - συνδέσμου που προβλέπει το άρθρο 47 ή το άρθρο 125, οι 

διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται, μόνον όταν ο ανωτέρω υπάλληλος 
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- σύνδεσμος διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά στο Συμβαλλόμενο Μέρος, τα οπαίο 
τον απέσττασε στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου· Μέρους. 

ΤΠΛΟΣ V!l 

Εκτελεσηκή Επιτροπή 

"Αρθρο 131 

1. Συγκpοτεfται Ε~eτελεστική Επιτροπή γ10 την εφαρμογή της παρούσης 
Συμβάσεως. 

2. Με την επιφύλαξη των ειδικών αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται απο την 

παρούσα Σύ11βαση, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ως γενική αποστολή να

μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως. 

Άρθρα 132 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διαθέτει μία έδρα στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εκπροσωπούνται στην Επιτροπή από Υπουργό, 

αρμόδιο για την εκτέλεση της παρούσης Συμβάσεως . Ο Υπουργός μπαρεi να 
επικουρείται από τους απαραίτητους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έχοLΆΙ 

δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις. 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει με ομοφωνία. Ρυθμίζει τον τρόπο 

λειτουργίας της και προς το σκοπό αυτό μπcρεi να προβλέψει γραπτή 

διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων. 

3. Κατόπιν αιτήσεως του εκπροσώπου ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, η 

οριστική απόφαση σχεϊΙκά με σχέδιο αποφάσεως για το οπαία έχει αποφασiάει 
η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να αναβληθεί για δύο μήνες κατ' ανώτατο όριο 
μετά την υποβολή του σχεδίου αυτού. 

4. Ενόψει της προεταιμασiας των αποφάσεων ή άλλων εργασιών, η 

Εκτελεστική Επιτροπή μπαρεi να συγκροτήσει ομάδες εργασίας που 
απαρτίζονται από εκπροσώπους των υπηρεσιών των Συμβαλλόμενων Μερών. 
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'Αρθρο 133 

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται εναλλακτικώς στην επικράτεια κάθε 
Συμβαλλόμενου Μέρους. Συνέρχεται τόσο συχνά όσο είναι αναγκαίο για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της 

τJΤΛΟΣ Vlll 

Τελικές διατάξεις 

'Αρθρο 134 

Οι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμόζονται, εφόσον είναΙ 
σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο. 

'Αρθρο 135 

Οι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμόζονται, υπό την επιφύλαξη 

των διατάξεων της Συμβάσεως της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 περί του 
καθεστώτος των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης της 31 ης Ιανουαρίου 1967. 

Άρθρο 136 

1. Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο σκοπεύει να διεξάγει διαπραγματεύσεις 

με τρίτη χώρα για τους συνοριακούς ελέγχους, ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα 

Συμβαλλόμενα Μέρη. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν συνάπτουν με μία ή περισσότερες τρίn:ς 

χώρες συμφωνία που επιφέρει απλοποίηση ή κατάργηση των ελέγχων στα 
σύνορα, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των άλλων Συμβαλλόμενων 
Μερών, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων να συνάmουν από κοινού τέτοιες συμφωνίες. 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται στις συμφωνίες που 
αφορούν την μικρή διασυνοριακή κυκλοφορία, εφόσον οι συμφωνίες αυτές 

τηρούν τις εξαιρέσεις και τους όρους που έχουν καθορισθεί δυνάμει του άρθρου 

3, παράγραφος 1. 
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Άρθρο 13ί 

Δέν επιτρέπονται στην παρούσα Σύμβαση επιφυλάξεις, με την εξαίρεση 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 60. 

Άρθρο 138 

Ως προς . τη Γαλλική Δημοκρατία, οι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως 
εφαρμόζονται μόνο στο Ευρωπαϊκό έδαφός της. 

Ως προς το Βασίλειο των Κάτω Χωρώv, οι διατάξεις της παρούσης 
Συμβάσεως εφαρμόζονται μόνο στο έδαφος του,το οποίο που βρίσκεται στην 
Ευρώπη. 

Άρθρο 139 

1. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε κύρωση, έγκριση ή αποδcχ:"j. Τα 

έγγραφα επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής κατατίθενται στην κυβέρνηση 

του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία γνωστοπcιεi την κc:τάθεση 
αυτή σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 

2. Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου 

μηνός που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου επικυρώσεως, 

εγκρίσεως ή αποδοχής. Οι σχετικές διατάξεις με τη συγκρότηση, τις 

δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες της Ε:αελεστικής Επ:τροπής, 
εφαρμόζονται με την έναρξη ισχύος της παρούσης Συμβάσεως. Οι άλλες 

διατάξεις εφαρμόζονται από την πρώτη ημέρα του. τρίτου μηνός που ακολουθεί 

την έναρξη ισχύος της παρούσης Συμβάσεως. 

3. Η κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξο:μβούργου γνωστοποιεί 

προς όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. 

Άρθρο 140 

1. Κάθε κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορεί να γίνει 
Συμβαλλόμενο Μέρος της παρούσης Συμβάσεως. Η προσχώρηση αποτελεί 
αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του κράτους αυτού και των Συμβαλλόμενων 

Μερών. 

2. Η συμφωνία αυτή υπόκεπαι σε κύρωση, έγκριση ή αποδοχή από το 
κράτος που προσχωρεί και από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος Αρχίζει να ισχύει την 

·' 
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πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου 
εγγράφου επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής. · 

• 'Αρθρο 141 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταθέσει στον θεματοφύλακα 

πρόταση τροποποιήσεως της παρούσης Συμβάσεως. Ο θεματοφύλακας 

διαβιβάζει την πρόταση αυτή στα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη. Κατόπιν αιτήσεως 

ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη επανεξετάζουν τις 
διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως άν, κατά τη γνώμη τους, έλαβε χώρα μία 

αλλαγή θεμελιώδους φύσεως των υφιστάμενων όρων κατά τον χρόνο έναρξης 

της ισχύος της παρούσης Συμβάσεως. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίζουν από κοινού ης τροτ;-οποιήσεις της 

παρούσης Συμβάσεως. 

3. Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν την πρώτ;ι ημέρα του δευτέρου. 
μηνός που ακολουθεi την κατάθεση του τελευτciου εγγpάφοι: επικυρώσεως, 

εγκρίσεως ή αποδοχής 

'Αρθρο 142 

1. ·οτcν συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ των κρατών μελών των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την πραγματοποίηση ενός χώρου χωρίς εσωτερικά 

σύνορα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν για τους όρους υπό τους cποίου.ς 

οι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως αντικαθίστανται ή τροποποιούνται σε 

συνάρτιση με τις αντίστοιχες διατάξεις των εν λόγω συμβάσεων. 

Για τον σκοπό αυτόν τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν υπόψη ότι οι 

διατάξεις της παρόύσης Συμβάσεως μπορούν να προβλέπουν συνεργασία 
στενότερη από αυτήν που προκύπτει από τις διατάξεις των εν λόγω συμβάσεων. 

Διατάξεις που είναι αντίθετες προς τις συμφωνηθείσες μπαξύ των κρατών 

μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. 

2. Οι τροποποιήσεις της παρούσης Συμβάσεως που κρίνονται αναγκαίες 

από τα Συμβαλλόμενα Μέρη υπόκεινται σε κύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Η 
διάταξη του άρθρου 141, παράγραφος 3 εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι οι 
τροποποιήσεις δεν θα αρχίσουν να ισχύουν πριν την έναρξη ισχύος των εν λόγω 
συμβάσεων μεταξύ των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 



ΦΕΚ 140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕQΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡQΤΟ) 5999 

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν 
την παρούσα Σύμβαση. · 

Έγινε στο Σένγκεν, στις δ~καεννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα, σε 
ένα μόνο αντίτυπο, στη γερμανική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα, τα δε τρία • 
κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η Σύμβαση θα κατατεθεί στο αρχείο της 
κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία θα 
διαβιβάσει κεκυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη. 

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου 

Για την Κυβέρνηqη της Ομοσπονδιακής t:ημcκpατiας της Γερμανίας· 

Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας 

Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου 

Γ:α την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Κατc:': την υπογραφή της Συμβάσεως εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν 

της 14ης louνiou 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων "των κρατών της Οικονομικής 
Ενώσεως Benelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρc:τiας της Γερμc:νiας και της 

Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη στc:διακή κατάργηση των ελέγχων στα 

κοινά σύνορc:, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υιοθέτησαν τις ακόλουθες δηλώσεις : 

1. Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 139 

Τα υπογράφοντα κράττi ενημερώνονται αμοιβαίως, πριν ακόμη από την 
έναρξη ισχίιος της Συμβάσεως, για όλες ης περιστάσεις που είναι σημαντικές για 

τα θέματα που προβλέπει η παρούσα Σύμβαση καθώς και για την έναρξη ισχύος 

της. 

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ όταν εκπληρωθούν στα υπογράφοντα κράτη 
οι ποοκαταρηκοί όροι εφαρμογής της Συμβάσεως και οι έλεγχοι στα εξωτερικά 
σύνοrr: καταστούν αποτελεσματικοί. 

2. Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 4 
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Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεσμεύονται να πράξουν ότι είναι δυνατόν 
προκειμένου να τηρηθεί ταυτοχρόνως η προθεσμία αιηή και να προληφθεί κάθε 
έλλειμα ασφάλειας. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα εξετάσει πριν την 31η 

Δεκεμβρίου 1992, την πραγματοποιηθείσα πρόοδο. Το Βασίλειο των Κάτω 

Χωρών υπογραμμίζει ότι δεν πρ'έπει να αποκλεiονται δυσχέρειες ως προς την 
άφιξη κάποιου σε αεροδρόμιο. χωρίς όμως να επισυμβεί κενό ασφάλειας. Τα 

άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση αυτή, χωρίς να 
εiναι δυνατόν να προκύψουν εξ αυτού του λόγου δυσχέρειες για την εσωτερική 

αγορά. 

Σε περίmωση δυσχερειών. η Εκτελεστική Επιτροπή εξετάζει τις καλύτερες 

δυνατές συνθήκες ταυτόχρονης εφαρμογής των μέτρων αυτών στα αεροδρόμια. 

3. Κοινή δήλωση ·σχετικά με το άρθρο 71, παράγραφος 2. Εφόσον 

Συμβαλλόμενο Μέρος παρεκκλίνει από την αρχή του άρθρου 71, παράγραφος 2, 
στο πλαίσιο της εθνικής του πολιτικής προλήψεως και αντψετώττιση της 

εξάρτησεως από τα ναρκωτικά και τις ψυχότροπες ουσίες, όλα τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία διοικητικά και ποινικά μέτρα για_ 

την πρόληψη και την καταστολή της παράνομης εισαγωγής και εξαγωγής ΤΙ.;Jν εν 

λόγω προϊόντΙ.;Jν και ουσιών, ιδίως προς το έδαφος των άλλΙ.;Jν Συμβαλλόμενων 

Μερών. 

4. Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 121 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραπούνται, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, 

από τους ελέγχους και την προσκόμιση των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών 

που προβλέπονται από το κοινοηκό δίκαιο για τα φυτά και τα φυτικc προϊόντα_ ;.. 

α. που απαριθμούνται στο σημείο 1, ή 

β. που απαριθμούνται στα σημεία 2 έως 6 και τα οποία έχουν την καταγωγή 
ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 

1_ Κομμένα λουλούδια και τμήματα φυτών για τη διακόσμηση από : 

ΚασταVιά 
Χρυσάνθεμα 

Δενδράνθεμα 

Δίανθο 

Γλαδιόλα 

Γυψόφυλλο 

Δαμάσκηνο 

Δρυ. 

Τριαντάφυλλο 



Ιτέα 

Σύριγγα 

Άμπελο 

2. Νωπά φρούτα : 
Εσπεριδοειδή 

Κυδώνια 

Μήλα 

Δαμάσκηνα 

Αχλάδια 

3. Ξύλο από: 

Καστανιά 
Δρυ 
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4. Καλλιεργήσιμος χώρος που απαρτίζεται, εν όλω ή εν μέρει, από χώμα ή 

στερεές οργανικές ουσίες, όπως μέρη φυτών, γCΙάνθρακες και φλοιοί με_ 

φυλλόχωμα. χωρίς ωστόσο να έχουν μεταβληθεi τελείως σε γαιάνθρακες. 

5. Σπόροι 

6. Ζώντα φυτά που αναφέρονται κατωτέρω και εμπimουν στον κωδικό ΣΟ 

της τελωνειακής ονοματολογiας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 7.9.1987. 

Κωδικός ΣΟ 

0601 20 30 

0601 20 90 

0602 30 10 

0602 99 51 

0602 99 59 

0602 99 91 

Πεοιγοαιοn 

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, βολβοειδεfς ρίζες και ριζώματα, 
σε βλαστούς ή σε άνθηση : ορχιδέες, υάκινθοι, νάρκισσοι, 
τουλίπες 

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, βολβοειδείς ρίζες και ριζώματα 

σε βλαστούς ή άνθη : άλλα 

Phododendron simsii (Azalea indica) 

Φυτά εξωτερικών χώρων : πολυετή φυτά 

Φυτά εξωτερικών χώρων : άλλα 

Φυτά εσωτερικών χώρων : Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια 
ή άνθη με εξαίρεση τα κακτοειδή 
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0602 99 99 Φυτά εσωτερικών χώρων : άλλα 

5. Κοινή ανακοίνωση σχετικά με τις εθνικές πολιτικές σε θέματα ασύλου 

. 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν σε απογραφή των εθνικών πολιηκών 

σε θέματα ασύλου, προκειμένου να επιδιώξουν την εναρμόνισή τους. 

6. Κοινr] ανακοίνωση σχετικά με το άρθρο 132 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνουν τα εθνικά τους κοινοβούλια σχεηκά 

με την θέση σε ισχύ της παρούσης Συμβάσεως. 

Η παρούσα Τελική Πράξη έγινε στο Σένγκεν Cπις δεκαεννέα Ιουνίου χίλια 

εννιακόσια εννενήντα, σε ένα μόνο αντίτυπο στη γερμανική, γαλλική και 

ολλανδική γλώσσα. τα δε τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η Τελική Πράξη θα 

κατατεθεί στο αρχείο της κυβερνr]σεως του ΜεγC:λου Δουκάτου του 

Λουξεμβούργου. η οποία θα διαβιβάσει κεκυρωμένο αντίγραφο υ.ην κυβέρνηση 

καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 

Γιά την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου 

Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατfας της Γερμανίας 

Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατfας 

Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου 

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συμπληρωματικά προς την Τελική Πράξη της Συμβάσεως Εφαρμογής της 

Συμφωνίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των Κυβερνήσεων των 
Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως BENELUX, της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με την 

σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη 

υιοθέτησαν την ακόλουθη κοινή δήλωση και έλαβαν υπόψη τις ακόλουθες 
μονομερείς δηλώσεις που έγιναν σχετικά με την εν λόγω Σύμβαση. 

Ι. Δήλωση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής 
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Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διαπιστώνουν : Μπά την ένωση των δύο 
γερμανικών κρατών, το, κατά το διεθνές δίκαιό, πεδίο εφαρμογής της 
Συμβάσεως επεκτείνεται και στο σημερινό έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας. 

11 Δηλώσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανiας σχετικά με την 
ερμηνεία της Συμβάσεως. 

1. Η Σύμβαση συνάπτεται με την προοπτική της ενώσεως των δύο 
γερμανικών κρατών . 

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν_ αποτελεί ξένη χώρα σε σχέση 
προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 

Το άρθρο 136 δεν εφαρμόζεται στις σχέσε;ς μεταξ•ίι της Ομοσπονδιακής 
Δrιμοκρατίcς της Γερμανίας και της Λαϊκής Δημοκραnας της Γερμανίας 

2. Η παρούσα Σύμβαση δεν θίγει το καθεστώς που συμφωνήθηκε κατά την-

ανωλλαγή των γερμανο-αυστριακών επιστολών της 20ης Αυγούστου 1984, το 
οποίο περιέχει διευκόλυνση των ελέγχων στα κοινά σύνορα για τους υπηκόους 

των δύο κρατών Το καθεστώς αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να εφαρμόζεται 

λαμβανομένων υπόψη των επιταγών ασφαλείας και ελέγχου της μετανcστευσης 

των Συμβαλλόμενων Μερών του Σένγκεν κατά τρόπον ώστε οι διευκολύνσεις 

αυτές να περιορίζονται στην πράξη, μόνο στους aυστριακούς υπηκόους. 

111 Δήλωση του Βασιλείου του Βελγiου σχετικά με το άρθρο 67. 

Η διαδικασία που θα εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο για την εκτέλεση μί 

ας αλλοδαπής αποφάσεως δεν είναι η προβλεπόμενη από τη βελγική νομοθεσία 

σχετικά με την διακρατική μεταφορά καταδίκων, αλλά μία ειδική διαδικασία που 
θα καθοριστεί κατά την κύρωση της παρούσης Συμβάσεως. 

Έγινε στο Σένγκεν, στις δεκαεννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια εννενήντα, 

σε ένα μόνο αντίτυπο στη γερμανική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα, τα δε τρία 
κείμενα εiναι εξίσου αυθεντικά.Το πρακηκό θα κατατεθεί στο αρχείο της 

κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία θα 

διαβιβάσει κεκυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη. 

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου 

Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 

Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας 
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Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου 

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών 

KOINH ΔΗΛΩΣΗ 

των Υπουργών και Υφυπουργών 

που συνεδρίασαν στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990 

Οι κυβερνήσεις των Συμβαλλόμενων Μερών της Συμφωνίας Σένγκεν θα 

αρχίσουν ή θα συνεχίσουν ης συζητήσεις στους ακόλουθους, ιδίως, τομείς : 

- Βελτίωση και απλοποίηση της πρακηκής σε θέματα εκδόσεως. 

Βελ7iωση της συνεργασίας ως προς τις διώξεις για παράβαση του Κώδικcι. 

ικανότη;ας Οδικής Κυκλοφορίας. 

- Καθεmώς αμοιβαίας αναγνωρίσεως της αφαιρέσεως της αδείας οδηγού. 

- Δυνατότητα αμοιβαίας εκτέλεσης χρημαηκών ποινών και προστίμου. 

Καθιέρωση κανόνων σχεηκά με την αμοιβαία ·διαβίβαση των ποινικών 

διώξεων. 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μεταφοράς του κρατουμένου στη χώRα 
καταγωγής του. 

Καθιέρωση κανόνων σχεηκά με τον επαναπατρισμό των ανηλίκων που 

αφαιρέθηκαν παρά τον νόμο από την εξουσία του προσώπου που ασκεf τη 

γονική μέριμνα. 

Περαιτέρω aπλοποιήσεις των ελέγχων στην εμπορική κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων. 

Έγινε στο Σένγκεν, στις δεκαεννέα Ιουνίου χίλια εννΙακόσια εννενήντα, σε 

ένα μόνο αντίτυπο στη γερμανική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα, τα δε τρία 

κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά . Η κοινή Δήλωση κατατίθεται στο αρχείο της 
κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία διαβιβάζει 

κεκυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου 
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Για την Κυβέρyηση της Ομοσπονδιqκής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
Γcα την Κuβεpvηση τη~ ΓαλλιΗης ΔημοΗpατία~ 

Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου 

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ 

6005 

Την 19η Ιουνfου 1990 οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων του Βασιλέiου · 
του Βελγίου. της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ·της Γερμανίας, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου κcι του Βασιλείου των 
Κάτω Χωρών υπέγραψαν στο Σένγκεν τη Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας 

η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν την 14η Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων 
των κρατών της Οικονομικής Ενώσεως BENELUX. της Ομοσπονδιακ:']ς 
Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, cχπικά με τη -
σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα. 

Με την εuκαφία της υπογραφής αυτής έκαναν την εξής δήλωση : 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εκτιμούν ότι η Σύμβαση συνι01ά ένα σημαν-τικό 

βήμα για την πραγματοποίηση ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα και 
εμπνέονται από αυτή για τις περαιτέρω εργασίες των κρατών μελών των 

Ευρωπαfκώv Κοινοτήτων. 

Οι Υπουργοί κα: Υφυπουργοί , λαμβc':νοντας υπόψη τους κινδύνους στον 
τομέα της ασφάλειας και της παράνομης μετανάστευσης, υπογραμμίζουν την 
ανάγκη να θέσουν σε εφαρμογή aποτελεσματικούς ελέγχους στα εξωτερικά 
σύνορα, σύμφωνα με ης ομοιόμορφες αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 6. 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη πρέπει να προωθήσουν ιδίως την εναρμόνιση των 
μεθόδων εργασfας για τον έλεγχο και την επιτήρηση των συνόρων, ενόψη της 
θέσεως σε ισχύ αυτών των ομοιόμορφων αρχών. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα εξετάσει όλα τα απαραfτητα μέτρα για την 
θέση σε ισχύ ομοιόμορφων και αποτελεσματικών ελέγχων στα εξωτερικά 
σύνορα, καθώς και τη συγκεκριμένη εφαρμογή τους. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν τα μέτρα που επηρέπουν τη διασφάλιση των όρων εισόδου ενός 
αλλοδαπού στο έδαφος_ των Συμβαλλόμενων Μερών, την εφαρμογή της ίδιας 
πρακτικής αρνήσεως εισόδου, την επεξεργασία ενός κοινού εγχεφιδiου για τους 
υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με την επιτήρηση των συνόρων και την 
προώθηση ισοδύναμου επιπέδου ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με κοινές 
ανταλλαγές και επισκέψεις. Με την ευκαιρία της υπογραφής αυτής, 
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επιβεβαίωσαν εξάλλου την απόφαση της Κεντρικής ομάδας διαπραγματεύσεων 
για τη δημιουργία ομαδας εργασίας που είναι επιφορπσμένη: 

Να ενημεριί.•νει πριν από την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως την Κεντρική 

ομάδα διαπραγματεύσεων για όλες τις συνθήκες που θεωρούνται σημαντικές 
στους τομείς που προβλέπονται από τη Σύμβαση και για τη θέση σε ισχύ αυτής 

ιδίως για την πρόοδο που πραγματοποιείται, ως προς την εναρμόνιση των 
νομικών διατάξεων, στο πλαίσιο της ενοποίησης των δύο γερμανικών κρατών. 

Να διαβουλεύεται ως προς τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της εναρμόνισης 
αυτής και των συνθηκών αυ;ών ενόψη της εφαρμογής της Συμβάσεως. 

Να επεξεργάζπαι συγκεκριμένα μέτρα uε την προοπτική της κυκλοφορίας 

αλλοδαπών που εξαιρούνται της υποχρεώσεως θεωρήσεως πριν από τη θέση 
σε ισχύ της Συμβάσεως και να παρουσιάζει προτάσεις με σκοπό την εναρμόνιση 

των τρόπων ελέγχου των προσώπων στα μελλονηκά εξωτερικά σύνορα. 

PROTOCOLE DΆDHESION 

du Gouverneιηent de la Republique ίtaΠenne 

a I' Accord 

entre Ιes Gouvernements des Etats de I'Unίon economίque Benelux, 

de ιa Republique federale d' Allemagne et de la Republίque franς:aίse 

relaτif 

a ia suppression graduelle des conτrόles aux frontieres communes 

sίgne a Schengen le 14 juί'} 1985 

:.=. ::;,=. .... ;,r.;·,.-·-.:::. .::~---,·s:=. ,....., r:: ... e ..... ~·'""'Juc~e· ~e Ι "Xe~;.....,...., ...... ~ ... d" .... _,ι~· · ==- ~ ....... _,..... .... .....,. --- . .;;;.,':-ι;;. -· ..... ...J ....... ...... • ....... _._. .~~ ..... ~-·:::: -· .... :-ο. .... -~.:;υ~e ces . .:;;ys-_.cs, 

?::r:ίe:S έ: :·:...:::;;.: ~=:.c::~ Ξ:.:: S;.J;:aressior: -g:-adι..εi!e Ges :.::-1:.-:Si-e:s a·....:x ~ronτi€res ~:::-:-nr.Ί:_;r:es, 

~p-s...,-....,Qς:: :=.- ..J•" ,::_,._:::-;:.,.. r'e ·-a s - - ,_ -· ~· ι-~·· - ' - _.,._ .. . --'~· ...... r.r~- ~-,.. ... _ • .;;-._.rr,_. ·' n ;JOrι.. e~ IG -.....!r~...J ι:~!Cιr 'Jes ..• cr_ .. cn=:::ses s: :Jes s:=rvi:::es, 

-:-:::οr:.ί .::Jr.veπ:....:s de :e qui sι.:i-;: : 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ 

τfl! ΕΛΛΗΝΙΚΗ! ΔΗΜΟΚΡΑτιΑ! 

στη Σύμβαση cφαρμογής της από 14ης Ιουνίου 1985 Συμφωνίας τοο Schengen 

μι:ταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Benelux, 

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 

σχετικά 

με τη cτcδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινό σύνορα, 

η οποία υπεγράφη στο Schengen την 19η Ιουνίου 1990, στην οποία προσεχώρησαν 

η Ιταλική Δημοκρατία με Συμφωνία, 

η οποία υπεγράφη στο Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990 

και το Βασίλειο της Ισπανίας και η Δημοκρι:-:cία της· Πορτογαλίας 

με Ζ:uμφωνίε~, οι οπαίε~ vπεγρόφησcν στη Βόννη την 25η louvίcv 1991 

6095 

Το Βccι\ε.ω -:-cu Ξε:λγίοu. η Cμccποvδιc:κή Δr;μοκpατία της Γερμσνίcς, η Γαλλική Δημοκrχπiα. το 

r ... ,ι:γCλσ ΔουJ";::>ο ίου Λου~~Ιι(3οιψγοιι κω :-ο Βουίλειο των 1\lιrω Χωρι~ν. JΙF:pη τηc ΣυμβCσεως 

εΦcpμογης :ης :~μφ•,.ινiσς του ScΙ1e11gen της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των 

Κρατων -:-ης Οικοvοι ιικιΊς iΞvι~ιοr.ως Gr.ι 1r.1ι ιχ. της Οι ιοσrτnνδιnκrΊς Δημοιι:.rα ι ία ς της Γεpμnviaς ι< α ι· 

τηc; Γ-:Jλλικής Δημοκρστίcc; σχεϊtχ6 με -τη σταδιοκri κατάργηση των ελέγχων στα κοινό σύvcρa. η 

οποία ~«<:'{ράόη v.o Sche~gen την 1 9η Ιουνίου 1990, στο εξ"ις καλούμενη ·η Σύuβαση του 1990" 

καθώς κcι η :τc::λική Δημcφατία. η οποία cφοσεχώρησε στην Σύμβαση τcυ 1990 με Σ~μόωνίc η 

οποία 'Jr.εyp6Qη cτσ ~aci:::;1 -:-ην 27η Ncεμr-p\ou i 990 κci?ώς κCi ;α ~Gσίλt:ιο της \Cilσvίcς '{ΟΙ η 

Δημοκpcτiα ;ης ~opϊoyciλιcς :ιου ιψοuχιi.φηοαν ιηηv Σύι1βοση -rou 199C με cυμΦωνiε~ ο_ι οποίες 

υrτ.:::γρά~ησcv 7τη 3Cv·vη ιην 25η iouvίcu ~99~, οΦΈ:vός. 

κcι η Ε.\.ληνική Δημοκpcτία, αΦ'cϊέpου. 

. 
Λαμβάνονταc; uπ·όψη την υπογρaΦιi, η onόia έλαβε χώρα στη Μαδρίτη τφ 6η Νοεμβρίου 1992. 

του Πρωτοκόλλου cιροσχωρήσεως της Κυ(\r.ρνήσε•"ς της !Ξλληνικής Δημοφcτίcς στη ΣυμΦωνίο 

του Sc!1engen της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κuβερντiσεων των Κρατών της Οiκονομικής· 

Ενώσεως Benelux. της Ομοσπονδιοκtiς Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής 

Δημοκρατίας σχε:rικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελi:γχων στα κοινά σύνορα. ως 

ψvποποιήθηκε aπό το Πρωτόκολλο προσχωρήσεως της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, 

που υπεγράφη στο Παρίσι την 2ϊη Νοε1 •J1ρίου 1990 και οπό το Πρωτόκολλα προσχωρήσεως του 

ΒασΙλείου της Ισnονίας και της Δη1ιοκραrίας της Πορτογαλίας. τα οποία υπεγράφησαν στη Βόννη 
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συνεφώνησαν τα ακόλουθα : 

Άρθρο 1 

Με την παρούσα Συμφωνiα η Ελληνtκή Δημοκρcτiα npoσxωpεi στη Σ•.Jμβaση του 1990. 

·.Αρθρc 2 

1. ϊa όργανα :ϊου αναΦέpονται cτο άρθρο 40 παρCγραόος .:. της Ζ1;μβάσε~ς ":"οι: 1990 ε:va~ .. 

όσον αφοΡά την Ξλληvική Δημοκρα-~ic : το αστuvομικό ~τοοοι.ιιtίικc; -:;ις Ξλ\nν1ι-:~c: Acτuvoμiaς Ι<.Clt 

τα όργανα του Λιμεv:κού Σώματος. cν6λσγα μ:; τιc :-:pμοCιό-:-ητέc; του::;. ωc εJϊiσης. σίιμοωνα με 

τις προϋnοθέσεις που κσ.θορίζονται με συναΦείς διμερε:iς συυόωνi!:~ πcu oνaCt;oνt;Jι στο 

όρθρο 40 παpόγpοφος 6 της Συμβάσεως του 199C. όσον αQορό. τc xoeήκcVϊC τcuς cχr.:τικό με 

"':"ΓjV παράνομη διακίνηση νcpκωηκώv κς:ι ψυχοτρόπων ουcιώv, με το ~;H":·:Jpιo όnλων κ~ι 

εκρηκτικών και την παράνομη μετος,ορά τοξ~κώv κ οι βλαβερών οnοβλϊΊτ:.uν. οι υπάλ\ηλοι οι σποiοι 

υπάγονται στην ϊι:λωνειακή Υπηρεciο. 

2. Η αρχή LiOV c:τναΦέpεται σ-τσ άρθρο 40 πcoCypo-.:oς 5 τηc: ::υμC!άσι::ως τcu i 990 rivaι. όσ:Jv 

αQορό ιηv ΞλληνικτΊ Δημοκρατία . η Διr..ι"ίt)ιινr:;η Διε''3vο\Ις ΑG"7υνΟ!ΗκτΊc: .Συ'Jεpγaσίcς 7CJu 

Yttauρyεiou D.ημaoicς Τcιξcως. 

Αρθρc 3 

Το αρμόδιο υnouρyεio που αναΦέρεται στο όρθρο 65 παράγραφος 2 της Συμβάσεως του 1990 

είναι για την Ελληνtκή Δημοκρατία : το Υπουργεiο Δικαιοσύνης. 
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Άρθρο 4 

Για ης ανάγκες της εκδόσεως μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της Συμβάσεως του 1990, η 

Ελληνικiι Δημοκρατία δεν Θα εφαριιόσr.ι τις επιΦυλίιξεις, τις οποίες διετύπωσε σχr:τικό με τα 

άρθρα 7, 18 και 19 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί Εκδόσεως της 13ης Δεκεμβρίου 1957. 

Αρθρο 5 

Για τις οvC.γκεc; της δικαστικής συνδρομής στον ποινικό τcμέa·μετα.:Ξύ τw.v συμβαλλομένων μερών 

της Ζuμβόcεως του 1990, η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα εφαρμόσει την mι9ύλαξη, την οποία 

διετύπωσε σχετικό με τα άρθρα 4 και 11 της Εcφωnαϊκής Ζuμ~όσεως Δικαστικής Ζuνδρcμής 

στον ποινικό τομέα της 2Οής Απριλίου 1959. 

·~φΑρο 6 

i. Η πcρούσα I"JμΦωvia uπόκzιτοι σε κύpωcη, έγκριση ή aποδοχή. Τ:= έγγραόc z:nικuρώσεως, 

εγκρίσεως ή αποδοχής κcτατiθενται στην Κuβέρνηση του Μεγάλου Δουκάcαυ του 

ΛcutηJroιJoyou. η σποία γνωστοποιε.Ι ,.ην κπrάf1ε:ση σι:: όλα iO C"U!ιf3ολλCιιενn 1ιf.pη 

2. ~ ;ϊcι:οUσc Ζυμσωνίc αρχίζει 'JC tcχUε: την ~ρώτη ημέρα τοu 3εuτtpou μηνός πcu ακολουθεί 

την Ι((;'!Cθεcη των ε·τγράc:ιων εrrικυρώσεως, εγκρiσεως ή ::Jnοδοχής εκ μέpcυς των κρατών ένανr1 

των οr.σίων η Ζύμβαση του 1990 έχει αρχiσε: να ισχύει. και της Ελληνικής Δημcκpατ'cς. 
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Εvσ:.rτι των άλλων κροτωv. η nορούσα ΣuμΦωνiα θα apχicει να ισχύει την πρώτη ηιιέρα τοι: 

i'ir:ιιτf.f1nι ι ι ιηvc)ς ΙΗΗ ι rικι1λnι ιΩr:i rηv κι ι τ ι'ιΟrοιl τ ων r:γγfltΊΦων F:ΠΙ1<.tφι~Ιοr:ως, r:yκrinr.ως rΊ 

αποδοχής τους. εφ'όσον η ηαρούσα συμφωνία έχει αρχίσει να ισχύει κατά τις διατάξεις του 

προηγουμένου εδαφίου. 

3. Η Κυβέρνηση mυ Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου γνωστοποιεί την ημερομηνία 

ενάρξεως ισχύος σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Άρθρο ϊ 

1. Η Κυj1έρvηcη τοι; Μι:γάλου Δοιικ~ΙΙου 1ou Λοιιξ~!'[~ουργοιι διαnιι1tιζε.ι στ~1ν t<uιΊtpvησr1 οηc; 

Ελλfivικής Δημοκρατίας ακριβές και εcιικυpωμέ•ιο αvτίγρασο της Σuμβάσεως τcυ 1990 ό-c'l 

γαλλική. γε:ομcνική, ισηcνική. tτcλική. ολλανδική και :τορτογολικr11 yλι.ίιcσι: 

·~·εpμο.vική. ~ι:mcv1κ:). ιταλική. ολλcνδικη ι<C'!! :-τορτ('Ιγc;λικ:\ Ίλώcσc. 
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!c πίστωση των ανωτέρω. οι κότωΟι nληpcE.oUoιot δt:όvτως cξ:ιuσιοδοτημCνοι npoς τοUτσ. tθεσοv 

;ην urισγροφή τους κάτω οπό την οcφοι·Jσn ΣvιιΦωνiα. 

Έγιvc στη Μnδniτη ;ην 6η Nnηrf'\rίnιι 1 Ψ12. cηη γπλλιχτ·l. yr.rιιονικτ'ι r.λλην1κr'ι Ιrntπvικτ·,. ησλt1(1·1 _ 

ο.λ,λι:vδιtt;r-1 κοι τωrιογολικr·ι γλ,;"ιιιιι_ ιιι rιιιι·ι ~riιιr.vn 6νιοζ r..f.iorιιι t1ιrnr.vτ11~6. σr. (;νοn rιrJΙιΙlόruιτ('J 

συμβαλλόμενο μέρος. 

- τ-\--~~----/·'---"", 
• -_;·c__ _____ _ 

Για την KuflCpvηση του Οuσιλεiο\ι 1ων Κ<iτω Χωρών 

Για την Κuβέ.pνηση της ΔΙJΙ ισtφστίος Ίης Πορτογαλίας 

~!9/ 

\~ut~ 
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Ι. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην 

Σύμβαση εφαρμογής της οπό 14 Ιουνίου 1985 Συμφωνίας του Schengen μεταξύ των 

Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Benelux, της Ομοσπονδιακής Δημοφατίος 

της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων 

στα κοινό σύνορο, η onoia υπεγράφη ΟϊΟ Scl,engen την 1 9η louviou 1990 και στην anoia . 
προσεχώρησαv η h"αλική Δημοκρατία με τη Συμφωνία προσχωρήσεως η οποία υπεγράφη στο 

Παρίσι την 27η Νοεμβρίου 1990. το Βασίλειο της Ισπανίας και η Δημοκρατίc της Πορτογαλίας με 

τις Συμφωνίες προσχωρήσεως που υπεγράφησαν στην 9όννη την 25η Ιουνίου 1991. η Ελληνική 

Δημοκρατία συνυπογράφει την Τελική Πράξη. τα Πρα~ικά κοι την Κοινή Δήλωση των Υπουργών 

και Υφυπουργ•-"ν. που υπεγράφησαν κατά την υπογραφή της Συμβό.σεως του 1990. 

Η Ελληνική Δημοκρατία συνυπογράφει ης κοινέ:; δηλώσεις <Οι λcυβάνει υπό π.μείω-ση τίς 

μονομερείς δηλώσεις που πεpιλαμβάvον-rαι Cϊις α•ιωτtρω πράζεις. 

Η Κ"Jβέρνηcη "70U ΜεγCλου Δουκάτου του Λouξ~;.;BoUpγcu 6ιcj'3ιβόζ.::~ '::ϊli\' Κuβtp,.ηση ιη~ 

Ελλ.ηv:κής Δημοκpστiος cκριf1έ~ και επικυρωμένο Ο\ι-τiγρc.φο της Τελtκ~::: :lρόξ::ως, των 

npαΚ""":"ικώv και της Κοινής Δηλώσεως των υπουργών και uφunovpγr.i..ιv. που υπεyράG:rησαν κcτC 

την υπογροφr·Ί <ης ΣvιJjΊί;σr.wς τοο 1900. στην γ(1λ.λικr·1. yε;ιμc1νική, ισπcvικ~. ηολική. ο.\λσνδικ:i 

και πορτογαλική γλώσσα. 

ία κε:μενα της 7ελικής Πρόξ~ως, των nι:;ακ-τικώv και τηc:: Κοι·Jή~ Δηλώcε·J..Ι!:::: των ur:cupyr.l:ιv και 

ucDunoupyώv. -:-α οπcίc uπεγράόησοv κατά την unoypa~fΊ 7ης ΣυuΕάσεω..-:; τοι.; 199·:. G"ϊψ.: 

Ελληνική γλι,;.•σσα προσαρτώνται στην ncpoυca ϊc:λικf; rιcC.Eη .:.::οι είvc~ ε~ίσου αι.:θεvηκά ~~ ·c: 

κεlμε·ια cτην γαλλική, γεpμοvική, ισnαvική. ιταλικrl. ολ.λaνδικιi και πορτ::yc:λική '{λώcca~ 
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11. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίcς προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην 

;ε,·'Ι ιf)nση Εφnrιιογι)ς της Σ1ψιj>ωνίnς SclιP.ngen της 14ης louνiou 1 985 ιιοnξύ των Κιιβrρνήσεων 

των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Benε:ux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 

και της Γc.λλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά 

σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Schengen την 1 9η louνiou 1990, στην οποία η Ιταλική 

Δημοκρατία προσεχώρησε 11ε ΣcηΙΦωνiα η οποίc υπεγράφη στο Παρίστ την 27η Νοεμβρίου 1990 

~<οι το Βασίλειο της Ιστιανίnς και η Δηιιοκρατία της Πορτογαλίας με !uμΦωvίες rτροσχωρήσεως οι 

οποίες υπεγράφησαν στην '3όννη την 25η louνiou 1991, !α σuμ)3cλ.λόμενα μέρη υιοθέτησαν ης 

ακόλουθες Δηλώσεις. 

1. Κcινή Δ.ήλ~ση όσον :ιφόρό ~ο όοθρο 6 1'ης ZuμQωvίG:::; πρcC)',ωp·ή~εως. 

ϊc ur:oyρCόoV";"C κράτη Ε'Ιημεpώvο•ι::Jι :1μcιί)αί.::. fιCr; rιρι•ι cn::: 7ην Z·.ιop~'l::--.x:.uoς της :Lι'!-1Φωviος 

πpcοχωpήcε:..ι.Jς, σχr.-:-:κC:: ;.ιι: όλε-::; ϊΊς r.ερtcτό.σεις •~cu εiναι σημc·..rrικtc; γω ίο:Jυς ϊΟμεiς i!"OU 

:-:.:;::ιέχc:v:::::ι :-::-n Ζ:Uμβοcη ~·'Ju ~ 99C "\Gt γ1Q ι:Ίv θε·::η -:;ε 1C'):ιj τ~ ς .:uuctωvi-:::c: ,.:oc;:_'.J]ι::~c::.:..:Jc. 

cπcτε.\ε::::υ c::κοί. 

2. Κοινή Δf-1 .\ωc;η η ο.-:οίc c:όορά 10 όρθρο 9 πr::pόγ~ρόος 2 τ;ιι::; ΣvμGC.σι.:ω~ τοι· 199C. 

"7"c συμβαλλόμενα μέpη διεuκρινiζ'Jυν ότι κατά <ην υπογροQή --.-ηc; Ζυμόωviος πpoC"'.('L'Oήcεωr::, της 

Ελληνικής Δημcκρατίας στην Ζύμβαση του 1990. το κοινό κοθεστ_ώς θεωρήσεων. στο onσio 

αναΦέρεται το άρθρο 9. r:cράγραφος 2 της :Cυe;βάσεως του 1 ~90. συνάοε: ~ρος το οιvό 

καθεστώς των υπογραφόντων μερών της εν λόγω Συμβάσεως που εφcρμόζε:αι από την 19η 

Ιουνίου 1990. 
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3. Κο1νή Δήλωση σχετικά με την nροστaσiο δεδομένων 

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμ(Jίινσυν γνuοση όrι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας 

aνaλaμβάvει την υποχρέωση νa λάβει πριν aπό την κύρωση της Συμφωνίας προσχωρήσεως στην 

Σύμβαση του 1990, όλες ης απαραίτητες πρωτοβουλίες γιο νa συμπληρωθεί η ελληνική 

νσμσθεσia, σύμφωνο με την Σuμβaση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιaνουaρίου 1981 

για την προστασία των ατόμων anό την οvτόματη εnεξεpγασίο δεδομένων npοσωnικού 

χaρaι<τήρa και τηρουμένης της συστάσεως R (87) 15 της 17ης Σεmεμrρίου 1987 της Εrιπροπής 

Υποuργι;.ιν του Σ.ιιμj1ουλiοu της EtJrιVnης, ποιJ anouκor1εi σrη rιJθιιιση της χρ!1σεως των 

δεδομένων προσωπικού χaρaκτήρa στον τομέα της Αστυνομίας. ούτως ώστε νa υπάρχει πλήρης 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 117 και 126 της Συμβάc:εως του 1990 και των <':λλωv 

διατάξεων της εν λόγω Σvμβάσεως σχετικC με την προστασία τωv δεδομένων προσωπικού 

χaροκτήρα, με σκοπό να επιτευχθεί επίπεδο προστcc:iaς συμβατό με τις κcτάλληλε:; διοτόt:εις 

της Συμβάσεως του 1990. 

4. Κοινή δήλωcη, η orιoia αόcοά TQ όpΡρο 4 i της Ζυμβάσεως του 199-C. 

Τα σuμβολλόμε·.ιό μέρη Οιαπιστώνοuν όιι. Οεδcμέ ... ης Ιης γεω't·ρcc:κής θέ.cε~ς της Ελ.ληvικfις 

Δημοκpcτίας, οι διατόξ:ις της πcφαγρό:Φοu 5 σημείο~ τοu άρθρου ~1 αντπ\θεvτc:ι αϊη'.' 

εφcρμcγή του άρθρου αι..;τού κcτά τις σχέσεις μεrαξύ Ελληνικής ΔημοκpαϊΊας κ:ϊι άλ..λωv 

συμβαλλομένων μερών Σuνεcιώς η Ελληνική Δηιωκρατiα ούτε έχει αρiσει αpχέ:; •cτά την έ·Ν:ιa 

του (1pGροιι 4ί ΠΟ()(Ίγrnφnς ϊ οι"ιτr: τφοf'nίνr..ι πr. Οr.Jλωση ιt.orr"1 την ~\Νοιη ~710:::: πcρ\.γοάοοιJ 9 

του άρθρου 41. 

Η Οια6ικcσία au7f;, την oncίc ::.~ολοvθε:i η Ξλληνική Κυβέp,ιηση, δε.' αvτ\βαίvε! ~ρc.ς τ:ι:; διcτC.Ξ,t:~ 

του άoepou 137. 



ΦΕΚ 140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕQΣ (τΕΥΧΟΣ ΠΡQΤΟ) 6103 

5. Κοινή δι"1λωση σχετική με το Άγιον· Ορος. 

Αvαγνωrlζοντος όrι τη r:ιδικό κrιnr.crτι;Ις τοιι Αγiοιι Όrcιιις." όnως τn r.:γγιιι:Ίτπι το fφAra 105 τοιι 

Ελ.ληνικού Σuντ6γματος και ο ΧCφrης του Αγίου Όρους δικαιολογεiη.ιι αποl'ί;λεισηκC: για 

πνευματικούς κοι θρησκευτικούς λόγους. τα συμ[!αλλόμενα μέpη eα φροντίσουν να λάβουν τούτο 

υπόψη 7ους κατά την εφαρμογή και την περαιτέρω επεξεργασία των διατάξεων της Συμφωνίας 

του 1985 και της Σψβόσ<:ως του 1990. 

\11. 7α σuμβc,\λ6με'JC μέρη λαμβάνουν γνώση των ακ6λοuθων δηλώσε:.uν τ:--ις ΞλληνΗι::ής 

Δημοκρcτlας 

. . 
1. ~~λωcτ; 7ης Ξλ.ι\:-jvικής J.ημοκpr:.τiας crχ,:-.τικ6 jJε '7ις Ζ.: .. ψΦων\F.ς ϊφcc-χωnrlcr:.ως της \ταλ!κής 

Δημοκοι:::Ίicς, τοι1 3cσιλείου της 1G1'1Cνίος κΩ:ι της Δημοκ;::cτicς rης iioc7oγcλίac;. 

i-i Κι::3ε;:·JηC"Jϊ 71"'ΊC:: Ξ."λην;κής ΔtlΙJO~φcrίcc: λο:ιj1(Ιν:r:• unό Gt]ΙJE:iωσ~ τσ :υ:pΙεχCμ::·Jι'J τωv 

ΣυμQι..ι."•tι1.Ιν ;""':pcσχωcήσεως ':'ης Ιταλικής Δημcκρcτicς. ;cι.; 3cc•λεiou -:-r.ς !υ.τοvίcς . .ι:Cι -:ης 

ι::-Uι:όωv'J ~ε ~η',; Cωδικ:::;σic ι ου Cφθpou 53, ποο6γpαΦσς ~ 7l::; :ί:Jμβcc:::ως "':"·'Jι; 1930. 

-3. Δ~λuJcη cχ:;-:-ίκC ~ε "7'::J όρΘρο 121 της Συι.;βCσε.·~::; του ~ S90. 

Η Κc;Ρο;ονηση 7ης Ξλληvτκής Δηιιοκρατίας δηλώνει ότι θα r.φc.ρμάσει ήδη οπό την ι.ιποyραφή της 

Σuμ~~.LJνίας ίiροcχwρήσεως στην Σύμβαση του 1990 7Η~ όυτσϋγε:ονσμΙtο::ές ελαΦούvσεις Που 

προβλέπονται στό άρepο 121 της Συμβάσεως του 1990. εΚ":"ός σε ό.7Ι cφοοά τους καρπούς 

εσπεριδοειδών, τους σπόρους βάιιβακος κdι τη μηδική. 

Παρά ταύτα. όσον aφορά τους καρπούς εσπεριδοειδών. η Ελληνική Δημοκρατία θα υλοποιήσει 

τις διατάξεις του άρθρου 121 και τα σχετικά μέτρα το αργότερο την 1.1.1993. 
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ολλαvόrκή και nορτογολικι'ι γλωσcα. Τα crττ6 "'ciμι:va ciνcH ε;ξiσου οuθcvτ,κό. στο npωτόη.ιrτο nou 

θα κατcτι:9ι:::l στο aρχr::ia της Kuf1cpvιlocως του Μcγάλοu Δοuι<άτοu του ΛοοιcμΓJούrγcu. το 

cnoio Πα διcιf1ι[1<'1σ<.ι Qκ('lτfV.c tt;(H rιΙΙκτιr''• 1 1ιCvrι nvτiynoι;j'1-n nr: κc":nr: nτr1φnλλr\1ιrvo μf[1σς 

ίια την Ku(i[pvηcη ϊΟU Sοσιλ.r..iου ΊΩU θιλ.γiοu 

ί:c ':":jv 1-:υ:ΊΕtι'-'ηcη τοu Scσιλ::iοιι •ηι:::; Ιcϊr~flvirις 

I 
I : ,-. 
I / ( ' 

-...... _. 

\ \.li' Ι i i 

Γ\. ' 
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ΔΗΛΟΣΗ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΦΥnΟΥΡΓΩΝ 

ίην 6η Νοεμβρiου 1992. οι εκnρόσωnοι των Κυβερνήσεων του Sασtλεiου του Βελγίου. της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. της Ελληνικής Δημcκpατiας,του ΒασΙλείου της 

Ισnανίας. της Γαλλικής Δημοκρατίας. της Ιταλικής Δημοκρατίας. του Μεγάλου Δουκάτου του 

Λουξεμβούργου. του ΒασΙλείου 'iwν Κάτω Χωρών και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας 

υnέγρaψαv στην Μαδρiτη την Συμφwviα προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκ;οατiσς στην 

Σύμβαση εφaρι ιογής της ΣυιιΦωνiας του Sche11ge11 της Ι4ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των 

Κυβερντiσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως Bene!ux. της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

της Γεpμcvίcς ΚΟ\ της Γαλλικής Δημοκpaτiος σχετικό με τη σταδιακή κστcpyηση Των ε.\έyΧων 

mc κοινά σύνορα. η οπαίο ~πεγρόφη C'70 Schengen την 19η Ιουvίσυ 1990 C"'7ην cποία 

προσεχιiηJησοv η Ιτολικf1 Δη!ιοκraτin: 1ιε τη Ζrψφωv\α nou υ;τr.yrt:c;,η C"':'"O licφiσi :ην 27η 

Noεμf)piou ~ 990, κcι ""rO Βασίλειο της !ancviaς και η Δr;;ωκρa1\α "':'ης Ποr:;τογcλίcς uε "'71ς 

Ζ'Jμφωνiες nou υπεyρό.φησαν cιην 3όννη 7ηv 25η Ιουνίου 1991. 

!Ξλc~οv uπόψη ότι ο εχπpόσωπας της Κυβεcνήcε:ως της Ελληνη<Ίς ~:jμor:pc<ίaς δήλωcε Cτι 

συμμε:τέχει σ-την δήλω~ η οrιcίσ έγινε cτο SciΊengen την 19r; iouv~cu 1 :;90 ar:ό τcuς :.J:-t.::x•pycύc; 

και υφυπουργούς των Kufjε,:Jvήσr.wv του Βcσιλ::ίcu τοv Sελyiou. τ:-rς CμοGϊ1ονδιcι<::·1ς 

Δημοκρατίας της Γερμcνίας. της Γαλλικής Δημοκρατίας. του Μεγόλου Δαvκ=του ";'OU 

Λουζεμβούpγου Ι(Οι του Sαcιλεϊου των Κάτω XωpWv καθώς ;.ι:αι με -:-ην α:ι6φaση που 

επιβεβcιώθηκε την iδιc ημερο:.:ηvic. επΈuκcφiα ιηc; υπσypοόής -:'ης :uuGάcεwς εφαρμογής της 

Συμόωνίcς του Sc.~enςer:. δήλωση κcι crCφacη στ:ς οr:οίε:; συμtJε7έχ:υν σι Κυβε,eνήGεtς της 
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Άρθρο δεύτερο 

Τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τις 

ομάδες εργασίας, οι οποίες προβλέπονται απο τις 

οικειες διατάξεις της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμ

φωvιας Σέvγκεν, καθώς και aπό την Εκτελεστική Επι

τροπή του άρθρου 131 αυτής, εγκρίνονται με Κοινή 

Πραξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργων. 

Άρθρο τρίτο 

Δήλωση κατ' άρθρο 55 της Σύμβασης 

Η Ελληνική Δημοκρατία δηλώνει. κατ· εφαρμογή του 

αρθρου 55 της Συμβασης Εφαρμογης Σένγκεν. ότι δεν 
δεσμεύεται απο το αpθρο 54 της, Συμβασης στις ακό
λουθες περιπτώσεις: 

1 "Oτav τα πραγματικά περιστατικa. τα οποια απο

τέλεσαν αvτικειμεvο της αλλοδαπής αποφασης, έλαβαν 

χώρα είτε εν όλω είτε εν μέρει στο έδαφος της 

Ελληνικής Επικρατειας. Η εξαίρεση αuτη δεν εφαρμό

ζεται, εάν τα πραγματικά αυτά περιστατικό. έλαβαν εν 

μεοει χώρο στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους 

που επέβαλε την καταδίκη. 

2. ·oraν η aξιοποιvη πρaξη που απατελεσε avτικειμενο 
της αλλοδαπής αποφασης τελεστηκε aπό υπάλληλο 

του Ελληνικού Κράτους κατά παράβαση των καθηκ οντωv 

του 

3. ·οταν τα πραγματικά περιστατικό που αποτέλεσαν 
αντικείμενο της αλλοδαπης απόφασης στοιχειοθετούν 

τις ακόλουθες aξιόποινες πράξεις. οι οποίες προβλέ

πονται από την ελληνική ποινική νομοθεσία: 

α. προσβολές του πολιτεύματος (άρθρα 134 - 137 
Δ. του Π.Κ.I. 

β. προδοσία της χώρας (aρθρα 138-152 του Π.Κ.), 
γ. εγκλήματα κατα πολιτικών σωμάτων και της Κυ

βέρνησης (όρθρο 157-160 του Π.Κ Ι. 

δ. προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας 
(όρθρο 168 του Π.Κ.), 

ε. εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία 

και την υποχρέωση στράτευσης (άρθρα 202-206 του 
ΠΚΙ 

στ. πειρατεία (άρθρο 215 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου), 

ζ. εγκληματα σχετικά με το νόμισμα (άρθρο 207-215 
του ΠΚΙ. 

η. παρ?νομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων 
ουσιών, 

θ. παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των 
αρχαιο-τήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χω
ρ ας. 

4. Όταν πρόκειται για έγκλημα για το οποίο διεθvεις 
συμβάσεις υπογεγραμμένες και επικuρωμεvες από το 
Ελληνικο Κράτος ΠDοβλεπουν την εφαρμοyή των ελ
ληνικών ποινικών νομων. 

Άρθρο τέταρτο 

Δήλωση κστ' άρθρο 57 της Σύμβασης 

Η Ελληνικη Δημοκρατία υποδεικνύει ως aρμόδιες 
αρχές της παραγράφου 3 του αρθρου 57 της Σύμβασης 
Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν: α) τους κcτά τόπον 

aρμόδιους εισαγγελείς εφετών και β) το Υποuργειc 
Δικαιοσύνης. 
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Άρθροπέμmο 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή 

του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των κειμένων 

που κυρώνονται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων 

που καθορίζονται στις οικείες διατόξεις αυτών. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη

μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 

του Κρότους. 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 1997 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑηΑΣ 

ΚΩΝΠΑΝτΙΝΟΣ ΣτΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝ1"ΡΩΣΗΣ ΕθΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ.-Αθ. Π:ΟΧΑΊΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΞΩfΕΡΙΚΩΝ ΕθΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOIIAIΚQN 

θΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤQΝΙΟΥ 

ΑΝΑnτν=:ΗΣ ΓΕΟΡΓΙΑΣ 

ΒΑΣ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣτΕΦ.τzΟΥΜΑΚΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΟΡΓ. ΡQΜΑΙΟΣ 

ΜΕl"ΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙQΝ 

ΧΑΡ. ΚΑΣτΑΝΙΔΗΣ 

τvnov ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡQΣΗΣ 

ΔΗΜ. ΡΕΙΊΠΑΣ 

θεωρήιJrικε κσι τέθηκε η Μεγάλη Σφρσγίδα του Κράrους 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 1997 

Ο ΕΠΙ τΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΙiΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓ.ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕθΝΙΚΟ τvΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


	Pages from Συνθήκη Ελλάδος - Σένκεν1
	Pages from Συνθήκη ΣΕΓΚΕΝ
	Pages from Συνθήκη Ελλάδος - Σένκεν-2

