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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι απαιτείται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός έτους για την παράταση της άδειας διαμονής στην Ιταλία. Από την εισαγωγή της 
δυνατότητας πληρωμής για τις άδειες μέσω πιστωτικής κάρτας, οι χρόνοι αναμονής είναι 
ιδιαίτερα μεγάλοι. Κατά τον αναφέροντα, αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο με άδεια διαμονής σε 
διαδικασία παράτασης δεν μπορεί να εξέλθει από την Ιταλία επειδή δεν μπορεί να ταξιδέψει 
σε χώρες Σένγκεν. Ο αναφέρων θεωρεί απαράδεκτη την εν λόγω κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Όσον αφορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών εντός του χώρου Σένγκεν, οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής εκδοθείσας από κράτος μέλος του Σένγκεν 
έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη του Σένγκεν για διάστημα έως τριών 
μηνών ανά περίοδο έξι μηνών χωρίς θεώρηση, καθώς η άδεια διαμονής τους θεωρείται 
ισοδύναμη με θεώρηση βραχείας διαμονής (άρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της 
συμφωνίας Σένγκεν). Οι εν λόγω άδειες διαμονής πρέπει, καταρχήν, να εκδίδονται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002 της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών 
διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών1.

                                               
1 ΕΕ L 157 της 15.6.2002, σ. 1.
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Σύμφωνα με το άρθρο 34, στοιχείο (α), του κώδικα συνόρων του Σένγκεν1, οι τίτλοι (άδειες) 
διαμονής που δεν εκδίδονται σύμφωνα με τον προαναφερθέντα κανονισμό πρέπει να 
κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσίευσε τον κατάλογο 
των αδειών διαμονής στην Επίσημη Εφημερίδα2, δημοσιεύει τακτικά ενημερώσεις του και 
παρέχει ενδιάμεσες ενημερώσεις στον ιστότοπό της (Βλ.: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.htm).

Στις 7 Δεκεμβρίου 2007, η Ιταλία δήλωσε ότι η «ειδική απόδειξη των ιταλικών ταχυδρομείων 
για υποβολή αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής» συνιστά άδεια διαμονής για τους σκοπούς 
της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων χωρίς θεώρηση: «Η χρήση της ειδικής απόδειξης των 
ιταλικών ταχυδρομείων είναι δυνατή αποκλειστικά σε συνδυασμό με το διαβατήριο του 
αλλοδαπού και την άδεια διαμονής που έχει λήξει. Η απόδειξη αυτή θα χρησιμοποιείται από τις 
14 Δεκεμβρίου 2007 έως τις 31 Μαρτίου 2008».

Στις 25 Ιουλίου 2008 οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή καθώς και τη Γενική 
Γραμματεία του Συμβουλίου ότι, λόγω της εισαγωγής των ηλεκτρονικών αδειών διαμονής, 
υπήρχαν ορισμένες καθυστερήσεις στην ανανέωση των αδειών διαμονής. Για τον λόγο αυτόν, 
οι ιταλικές αρχές ζήτησαν να αναγνωρίσουν τα κράτη μέλη την ειδική απόδειξη των ιταλικών 
ταχυδρομείων για υποβολή αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής ως άδεια διαμονής για την 
περίοδο από την 1η Αυγούστου 2008 έως την 31η Ιανουαρίου 2009. (Βλέπε την πλέον 
πρόσφατη ενημέρωση της Επίσημης Εφημερίδας της 14ης Αυγούστου 2008:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:207:SOM:EL:HTML). Το εν λόγω αίτημα 
εγκρίθηκε.

Συμπεράσματα

- Οι συνοριακοί φύλακες των άλλων κρατών μελών αναγνωρίζουν το εν λόγω έγγραφο ως 
έγκυρη άδεια διαμονής για τον σκοπό της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων χωρίς 
θεώρηση· και

- ένας υπήκοος τρίτης χώρας δεν χρειάζεται θεώρηση για να επισκεφθεί οποιοδήποτε 
κράτος του Σένγκεν για διάστημα έως και τριών μηνών ανά περίοδο έξι μηνών, ακόμη και 
ενώ αναμένει την ανανέωση μιας ιταλικής άδειας διαμονής, μεταξύ της 1ης Αυγούστου 
2008 και της 31ης Ιανουαρίου 2009. Κατά το διάστημα αυτό, η απόδειξη που του 
χορηγήθηκε από τις ιταλικές αρχές θεωρείται ισοδύναμη με θεώρηση βραχείας διαμονής.

                                               
1 ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.
2 ΕΕ C 247 της 13.10.2006, σ. 1.
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