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Η ζώνη Σένγκεν, συμπεριλαμβάνει 26 χώρες. Δείτε ποιές είναι αυτές αλλά και ποιές είναι
υποψήφιες για ένταση στη ζώνη ελεύθερης μετακίνησης της ΕΕ.
 
Ελεύθερη μετακίνηση - το δικαίωμα να ζεις, να σπουδάζεις, να εργάζεσαι οπουδήποτε
στην ΕΕ - είναι πιθανότατα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Με τη δημιουργία της ζώνης Σένγκεν, το 1995,, οι έλεγχοι διαβατηρίων
στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ καταργήθηκαν.
 
 
Σήμερα, η ζώνη Σένγκεν συμπεριλαμβάνει τα περισσότερα κράτη μέλη της Ένωσης,
εκτός από την Ιρλανδία, η οποία διατηρεί ένα δικαίωμα εξαίρεσης και λειτουργεί τον
δικό της κοινό ταξιδιωτικό χώρο με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τη Βουλγαρία, την
Κροατία, την Κύπρο και τη Ρουμανία, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενταχθούν στην
ζώνη Σένγκεν.
 
 
Επίσης, μέλη της ζώνης Σένγκεν είναι και χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία,
η Ελβετία και το Λιχτενστάιν.
 
Διεύρυνση της Σένγκεν 
Παρά το γεγονός ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, οι δύο χώρες δεν έχουν
συμπεριληφθεί στη ζώνη Σένγκεν, καθώς τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ πρέπει να
δώσουν ομόφωνα έγκριση για διεύρυνση της ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας. Στις 18
Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στη
Ρουμανία και τη Βουλγαρία να προσχωρήσουν στο χώρο Σένγκεν χωρίς καθυστέρηση,
τονίζοντας ότι η διατήρηση των ελέγχων έχει σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των
μετακινούμενων εργαζομένων και των πολιτών.
 
 
Τον Νοέμβριου του 2022, οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της προσχώρησης της
Κροατίας μέχρι το τέλος του 2022.
 
"Η παράταση αυτής της κατάστασης, αυτής της αβεβαιότητας, προβάλει ένα αρνητικό
πρόσωπο της ΕΕ, οι άνθρωποι βλέπουν ότι μας αντιμετωπίζουν σαν πολίτες δεύτερης
κατηγορίας", είπε ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής Εμίλιαν Πάβελ (Σοσιαλιστές).
 
Ενώ, ο Έμιλ Ράντεβαπό τη Βουλγαρία (ΕΛΚ), είπε ότι "η Κομισιόν έχει πει
επανειλημμένως ότι και η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν εκπληρώσει τα τεχνικά
κριτήρια αλλά επειδή ορισμένες χώρες εκφράζουν ενστάσεις, δεν είμαστε μέλη. Είναι
λυπηρό το γεγονός ότι επιτρέπουμε στα πολιτικά ζητήματα να εμποδίζουν τα δικαιώματα
των ανθρώπων". Ο Ασίμ Αντέμοβ, επίσης μέλος του ΕΛΚ από τη Βουλγαρία μίλησε για
"έλλειψη αλληλεγγύης" και "διπλά πρότυπα".
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/147/free-movement-of-persons
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/security/20190612STO54307/ola-osa-chreiazetai-na-gnorizete-gia-ti-zoni-sengken
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/security/20190612STO54307/ola-osa-chreiazetai-na-gnorizete-gia-ti-zoni-sengken
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20221014IPR43207/telos-stis-diakriseis-ora-na-entachthoun-voulgaria-kai-roumania-sto-sengken
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20221014IPR43207/telos-stis-diakriseis-ora-na-entachthoun-voulgaria-kai-roumania-sto-sengken
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20221107IPR49610/to-europaiko-koinovoulio-uper-tis-entaxis-tis-kroatias-sto-sengken
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20221107IPR49610/to-europaiko-koinovoulio-uper-tis-entaxis-tis-kroatias-sto-sengken
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/home


Προσωρινοί συνοριακοί έλεγχοι 
Πάνω από 1,25 δισεκατομμύρια ταξίδια πραγματοποιούνται εντός του χώρου Σένγκεν
κάθε χρόνο. Παρότι οι εσωτερικοί συνοριακοί έλεγχοι εντός του χώρου Σένγκεν έχουν
καταργηθεί, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα επανεισαγωγής τους σε περιπτώσεις
σοβαρών απειλών για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια.
 
Από το 2015, μετά την μεταναστευτική κρίση, καθώς και την αύξηση των διασυνοριακών
τρομοκρατικών απειλών,ορισμένα κράτη Σένγκεν επανέφεραν ελέγχους στα εσωτερικά

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στον χώρο Σένγκεν;
• Οι χώρες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων
της ΕΕ.

• Πρέπει να εφαρμόσουν ένα κοινό σύνολο κανόνων Σένγκεν, όπως ελέγχους στα
σύνορα της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα, καθώς και την έκδοση ομοιόμορφων
θεωρήσεων Σένγκεν

• Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας εντός του χώρου Σένγκεν, τα κράτη
πρέπει να συνεργαστούν με υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε άλλες χώρες Σένγκεν
και να λειτουργήσουν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Photo by José Martín Ramírez C on Unsplash
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/krisi-metanasteusis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/tromokratia
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_en#:~:text=The%20Schengen%20Borders%20Code%20(SBC,public%20policy%20or%20internal%20security


σύνορα. Αυτοί οι έλεγχοι παρατάθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις και σε ορισμένες χώρες
εφαρμόστηκαν από τότε. Η πανδημία του κορονοϊού ώθησε κι αυτή πολλά κράτη μέλη να
επαναφέρουν τους ελέγχους στα σύνορά τους σε μια προσπάθεια αναχαίτισης του ιού.
 
Τον Δεκέμβριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση του κώδικα
συνόρων του χώρου Σένγκεν για να διασφαλίσει ότι οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα
παραμένουν μέτρο έσχατης ανάγκης και να προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών μέτρων,
όπως οι στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι και η ενισχυμένη αστυνομική συνεργασία.
 
Η πρόταση βρίσκεται υπό επεξεργασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι
ευρωβουλευτές έχουν επανειλημμένως καταδικάσει τη συχνή επαναφορά των ελέγχων
στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, τονίζοντας τον αντίκτυπό τους στην ελεύθερη
κυκλοφορία των πολιτών της.
 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα θέματα του χώρου Σένγκεν και τα μέτρα που
ελήφθησαν για την ενίσχυση του.
 

Τελευταία ενημέρωση άρθρου: Νοέμβριος 2022.
 
 

Μάθετε περισσότερα
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου
Ενημερωτικό δελτίο: Τροποποίηση του κώδικα συνόρων του χώρου Σένγκεν
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https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_en#:~:text=The%20Schengen%20Borders%20Code%20(SBC,public%20policy%20or%20internal%20security
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/security/20181116STO19210/tanja-fajon-an-chasoume-to-sengken-tha-chasoume-kai-to-europaiko-oikodomima
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6821
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-the-schengen-borders-code
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/security/20181116STO19210/dikleides-asfaleias-gia-tous-prosorinous-elegchous-sta-ethnika-sunora-zita-to-ek
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/security/20181116STO19210/dikleides-asfaleias-gia-tous-prosorinous-elegchous-sta-ethnika-sunora-zita-to-ek
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/sengken-kai-europaika-sunora/20180525STO04311/sengken-poies-oi-prokliseis-pou-antimetopizei-i-zoni-eleutheris-metakinisis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/sengken-kai-europaika-sunora/20180525STO04311/sengken-poies-oi-prokliseis-pou-antimetopizei-i-zoni-eleutheris-metakinisis
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/libe/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729390/EPRS_BRI(2022)729390_EN.pdf

