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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0569/2011 του R. K. (Ρ. Κ.), ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ανεξήγητη άρνηση του ελληνικού προξενείου στη Σερβία να του χορηγήσει 
θεώρηση εισόδου για την Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Από το 1988 μέχρι το 2007 ο αναφέρων ταξίδευε συχνά στην Ελλάδα, λαμβάνοντας εύκολα 
θεωρήσεις εισόδου Σένγκεν για επαγγελματικά ταξίδια. Τον Οκτώβριο του 2007 υπέβαλε 
αίτηση για την επέκταση της θεώρησής του σε θεώρηση πολλαπλής εισόδου Σένγκεν, αλλά η 
αίτησή του απορρίφθηκε χωρίς να παρασχεθεί κάποια γραπτή ή προφορική εξήγηση. Ο 
αναφέρων δηλώνει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα και ότι δεν έχει υπερβεί ποτέ τον 
επιτρεπόμενο χρόνο παραμονής στη χώρα, επομένως δεν κατανοεί γιατί δεν του χορηγήθηκε 
η θεώρηση και για ποιον λόγο δεν έλαβε καμία απάντηση στις επιστολές που απέστειλε στο 
προξενείο στη Nis και στην πρεσβεία στο Βελιγράδι.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την άρνηση χορήγησης θεώρησης το 2007. Ο Κώδικας 
Θεωρήσεων έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 5η Απριλίου 2010, ωστόσο μόλις πριν από έναν 
χρόνο (5 Απριλίου 2011) έγιναν υποχρεωτικές οι διατάξεις που επιβάλλουν στα κράτη μέλη 
να αιτιολογούν γραπτώς και να κοινοποιούν τους λόγους για τους οποίους αρνούνται να 
χορηγήσουν θεώρηση και να παράσχουν στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη 
δικαιοσύνη.
Αν ο αναφέρων θεωρεί ότι έχει καταχωρισθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (ΣΠΣ) με 
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σκοπό να του απαγορευθεί η είσοδος, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης που 
διαθέτει στα δεδομένα που τον αφορούν και να ζητήσει να διορθωθούν τα εκ των πραγμάτων 
ανακριβή δεδομένα ή να εξαλειφθούν τα δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί παράνομα. Παρ’ 
όλο που μπορεί να γίνει επίκληση του συγκεκριμένου δικαιώματος οπουδήποτε στον χώρο 
Σένγκεν, ο αναφέρων θα μπορούσε απλούστατα να απευθυνθεί στην Ελληνική Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι αρμόδια, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, για την ανεξάρτητη εποπτεία των αρχείων δεδομένων του τμήματος του ΣΠΣ που 
αφορά την Ελλάδα. Πληροφορίες παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
Hellenic Data Protection Authority
Λεωφόρος Κηφισίας. 1-3, ΤΚ 11523
Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τηλ. +30 210 6475 600 Φαξ: +30 210 6475 628 ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@dpa.gr

Επιπλέον, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να επιστήσει την προσοχή του αναφέροντος στον 
κανονισμό (ΕΚ) 1244/20091 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) 539/2001. Σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό, οι υπήκοοι της Σερβίας που είναι κάτοχοι βιομετρικών διαβατηρίων
(εξαιρουμένων των κατόχων διαβατηρίων που έχουν εκδοθεί από τη σερβική Διεύθυνση 
Συντονισμού (την Koordinaciona uprava) απαλλάσσονται από την απαίτηση θεώρησης από 
την 19η Δεκεμβρίου 2009.

Συνεπώς, αν ο αναφέρων είναι κάτοχος βιομετρικού διαβατηρίου, του δίνεται η δυνατότητα, 
από την παραπάνω ημερομηνία, να ταξιδεύει στον χώρο Σένγκεν για διαμονή μικρής 
διάρκειας χωρίς να διαθέτει θεώρηση.
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