
 
Σένγκεν: ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
ζώνη ελεύθερης μετακίνησης;
 
Η ζώνη Σένγκεν αντιμετωπίζει προκλήσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την
ύπαρξη της. Μάθετε περισσότερα για τις επιπτώσεις τους στην ζώνη ελεύθερης
μετακίνησης.
 

Ο χώρος Σένγκεν έχει δεχθεί σημαντικές πιέσεις την τελευταία δεκαετία λόγω
αλλεπάλληλων κρίσεων. Οι κανόνες Σένγκεν επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να
αποκαταστήσουν κατ’ εξαίρεση και προσωρινά τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και
πολλά κράτη μέλη τα επανέφεραn ως απάντηση στην σημαντική εισροή προσφύγων το
2015 και μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Η εισροή μεταναστών και
αιτούντων άσυλο αντιμετωπίστηκε ως απειλή για την εσωτερική ασφάλεια και οδήγησε
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/krise-metanasteuses/20170629STO78630/metanasteutike-krise-sten-ee-stoikheia-kai-arithmoi
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/tromokratia/20180316STO99922/katapolemese-tes-tromokratias-ta-metra-pou-lambanei-e-ee


τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Κώδικα Συνόρων της Σένγκεν και να
εισάγουν εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους. Η πανδημία του κορονοϊού ώθησε κι
αυτή πολλά κράτη μέλη να επαναφέρουν τους ελέγχους στα σύνορά τους σε μια
προσπάθεια αναχαίτισης του ιού.
 

Πόσο κοστίζει και ποιους επηρεάζει 
 
Οι συνοριακοί έλεγχοι εμποδίζουν την ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων, αγαθών και
υπηρεσιών στην ΕΕ και κυρίως τις διασυνοριακές μεταφορές εμπορευμάτων, τις
μετακινήσεις των εργαζομένων (1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην ΕΕ διασχίζουν
καθημερινά τα σύνορα για να εργαστούν) και τον τουρισμό. Οι συνοριακοί έλεγχοι
επιφέρουν επίσης μεγάλο κόστος στον δημόσιο τομέα καθώς μέσα σε αυτά τα δύο
χρόνια υπολογίζεται ότι δαπανήθηκαν περίπου 25 με 50 δις σε εφάπαξ δαπάνες και 2 δις
σε ετήσια λειτουργικά έξοδα. Μάθετε περισσότερα στο ενημερωτικό δελτίο του
Ερευνητικού Κέντρου του ΕΚ.
 
 
«Η Σένγκεν είναι κομμάτι της λύσης, όχι του
προβλήματος» 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πρόσφατα μέτρα για την ενίσχυση της ακεραιότητας της
ζώνης Σένγκεν. Τον Απρίλιο του 2017 ξεκίνησαν συστηματικοί έλεγχοι στα εξωτερικά
σύνορα για όλους όσους εισέρχονται στην ΕΕ, ενώ το Νοέμβριο του ίδιου έτους το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν σε νέο σύστημα καταχώρησης
εισόδου/εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να καταγράφονται οι μετακινήσεις
πολιτών εκτός ΕΕ στη ζώνη Σένγκεν και να επιταχυνθούν οι έλεγχοι. Ο έλεγχος των
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ ενισχύθηκε επίσης με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX), ενώ δόθηκαν περισσότερες
αρμοδιότητες στην Europol, που εντείνει τον αγώνα της ΕΕ ενάντια στην τρομοκρατία.
 
 

" Η Σένγκεν δεν είναι το πρόβλημα αλλά ή λύση "
Κάρλος Κουέλου
Εισηγητής της έκθεσης για τη λειτουργία της ζώνης Σένγκεν
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0399
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579109/EPRS_BRI(2016)579109_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170210IPR61804/upokhreotikoi-elegkhoi-sta-exoterika-sunora-tes-ee
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170210IPR61804/upokhreotikoi-elegkhoi-sta-exoterika-sunora-tes-ee
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170210IPR61804/upokhreotikoi-elegkhoi-sta-exoterika-sunora-tes-ee
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170210IPR61804/upokhreotikoi-elegkhoi-sta-exoterika-sunora-tes-ee
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20160701IPR34480/prasino-phos-apo-to-ek-gia-te-nea-europaike-sunoriophulake-kai-aktophulake
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20160701IPR34480/prasino-phos-apo-to-ek-gia-te-nea-europaike-sunoriophulake-kai-aktophulake


Η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της
Σένγκεν 
 
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.
 
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. 
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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/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


Ο χώρος Σένγκεν

Η ζώνη Σένγκεν σε αριθμούς
• 26: Ο αριθμός των χωρών στη ζώνη Σένγκεν

• 4: Τα κράτη εκτός ΕΕ που είναι μέλη της ζώνης Σένγκεν - Νορβηγία, Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Σουηδία

• 5: Τα μέλη της ΕΕ που δεν ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν  (Ιρλανδία, Ρουμανία,
Βουλγαρία, Κύπρος και Κροατία)

• 50 000: Τα χιλιόμετρα των εξωτερικών συνόρων της ζώνης Σένγκεν
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Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά τον Μάιο του 2018 και ενημερώθηκε
τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2022.
 
 

Μάθετε περισσότερα
Ενημερωτικό δελτίο: Η αναθεώρηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν (Μάιος 2022)
Θεματολογικό δελτίο: Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων

Άρθρο

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

5 I 5

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/refugees
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/153/management-of-the-external-borders

