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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 291

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

24 Δεκεμβρίου 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3626
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρω−
παϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με
τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ,
την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευ−
ρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με
τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ,
την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν που
υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο, στις 26 Οκτωβρίου 2004, το κείμενο
της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤIΚΗΣ ΣΥΝΟ−
ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙ−
ΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,
Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
που καλούνται στο εξής «συμβαλλόμενα μέρη»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:
ότι με την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερ−
νταμ η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο τη διατή−
ρηση και ανάπτυξη της Ένωσης ως χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του οποίου
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων,
σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τον
έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, το άσυλο, τη μετα−
νάστευση καθώς και την πρόληψη του εγκλήματος και
την καταπολέμησή του,
ότι το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσω−
ματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απο−
τελεί τμήμα των διατάξεων που έχουν ως στόχο την
υλοποίηση αυτού του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης, στο μέτρο που δημιουργούν ένα χώρο
δίχως ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και προβλέπουν
αντισταθμιστικά μέτρα που επιτρέπουν την εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου ασφάλειας,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
τη γεωγραφική θέση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:
ότι η συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο
κεκτημένο του Σένγκεν και στη συνέχιση της ανάπτυξης
του θα επιτρέψει την εξάλειψη ορισμένων εμποδίων στην
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων που οφείλονται
στη γεωγραφική θέση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας,
αφενός, και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
στους τομείς που καλύπτονται από το κεκτημένο του
Σένγκεν, αφετέρου,
ότι, με τη συμφωνία που συνήφθη στις 18 Μαΐου 1999 από
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τη δημοκρατία
της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας1, τα δύο
αυτά κράτη συνδέθηκαν προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρ−
μογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν.
ότι είναι επιθυμητό η Ελβετική Συνομοσπονδία να συν−
δεθεί υπό ίσους όρους με εκείνους της Ισλανδίας και
της Νορβηγίας προς τη θέση σε ισχύ την εφαρμογή και
την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν,
ότι είναι σκόπιμη η σύναψη, μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετι−
κής Συνομοσπονδίας, συμφωνίας που θα περιλαμβάνει
δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάλογες με εκείνες που
συμφωνήθηκαν μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αφενός, και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας,
αφετέρου,
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι θα πρέπει να διοργανωθεί η συ−
νεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελ−
βετικής Συνομοσπονδίας όσον αφορά τη θέση σε ισχύ.
την πρακτική εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη
του κεκτημένου του Σένγκεν,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:
ότι είναι αναγκαίο, για να συνδεθεί η Ελβετική Συ−
νομοσπονδία με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμ−
φωνία και vα καταστεί δυνατή η συμμετοχή της στις
δραστηριότητες αυτές, να συσταθεί μια επιτροπή βάσει
του θεσμικού προτύπου που έχει τεθεί σε εφαρμογή για
τη σύνδεση της Ισλανδίας και της Νορβηγίας,
ότι η συνεργασία Σένγκεν βασίζεται στις αρχές της
ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και
της τήρησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως δια−
σφαλίζονται ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και
των θεμελιωδών ελευθεριών, της 4ης Νοεμβρίου 1950,
ότι οι διατάξεις του τίτλου IV της συνθήκης ίδρυσης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των πράξεων που έχουν
εκδοθεί βάσει του εν λόγω τίτλου δεν εφαρμόζονται
στο Βασίλειο της Δανίας δυνάμει του πρωτοκόλλου για
τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη του
Άμστερνταμ, τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ότι
οι αποφάσεις που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του
κεκτημένου του Σένγκεν κατ’ εφαρμογήν του εν λόγω
τίτλου, τις οποίες η Δανία έχει μεταφέρει στο εθνικό
της δίκαιο, μπορούν να γεννήσουν μόνο υποχρεώσεις
διεθνούς δικαίου μεταξύ της Δανίας και των άλλων
κρατών μελών,
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βορείου Ιρλανδίας και η Ιρλανδία συμμετέχουν,
σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν ληφθεί βάσει του
πρωτοκόλλου με το οποίο ενσωματώνεται το κεκτημένο
του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη του Άμστερνταμ, τη
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας1 σε ορισμένες
διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν,
ότι πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη με τα
οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνδεθεί με στόχο τη
θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κε−
κτημένου του Σένγκεν εφαρμόζουν το κεκτημένο αυτό
και στις μεταξύ αυτών σχέσεις,
ότι η ορθή λειτουργία του κεκτημένου του Σένγκεν
απαιτεί την ταυτόχρονη εφαρμογή της παρούσας συμ−
φωνίας με τις συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων συνδε−
δεμένων μερών ή των μερών που συμμετέχουν στη θέση
σε ισχύ και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν
με τις οποίες ρυθμίζονται οι μεταξύ αυτών σχέσεις,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
τη συμφωνία για τη σύνδεση της Ελβετικής Συνο−
μοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και
την ανάπτυξη του κοινοτικού κεκτημένου όσον αφο−
ρά τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον
προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο
για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε
ένα από τα κράτη μέλη και αφορά τη δημιουργία του
συστήματος «Eurodac»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:
τη σχέση μεταξύ του κεκτημένου του Σένγκεν και του
κοινοτικού αυτού κεκτημένου,
ότι ο δεσμός αυτός απαιτεί την ταυτόχρονη εφαρμογή
του κεκτημένου του Σένγκεν με το κοινοτικό κεκτημένο
με το οποίο θεσπίζονται τα κριτήρια και οι μηχανισμοί
για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι αρμόδιο
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για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε
ένα από τα κράτη μέλη και αφορά τη δημιουργία του
συστήματος «Eurodac»,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Άρθρο 1
1. Η Ελβετική Συνομοσπονδία, στο εξής «Ελβετία»,
συνδέεται με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς
που καλύπτουν οι διατάξεις των Παραρτημάτων Α και
Β της παρούσας συμφωνίας, ως έχουν και όπως θα
εξελιχθούν.
2. Η παρούσα συμφωνία γεννά αμοιβαία δικαιώμα−
τα και υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπει.
Άρθρο 2
1. Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν, στο μέτρο
που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο εξής «κράτη μέλη», οι οποίες απαριθμού−
νται στο Παράρτημα Α της παρούσας συμφωνίας, τίθε−
νται σε ισχύ και εφαρμόζονται και στην Ελβετία.
2. Οι διατάξεις των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που απαριθμούνται στο
Παράρτημα Β της παρούσας συμφωνίας τίθενται σε ισχύ
και εφαρμόζονται στην Eλβετία στο μέτρο που έχουν
αντικαταστήσει ή/και αναπτύξει τις αντίστοιχες διατά−
ξεις της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας σχετικά
με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά
σύνορα η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν τη 19η Ιουνίου
1990, στο εξής «σύμβαση εφαρμογής του Σένγκεν», ή
έχουν εκδοθεί δυνάμει της σύμβασης αυτής.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, οι πράξεις και τα
μέτρα που λαμβάνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρω−
παϊκή Κοινότητα για την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση
των διατάξεων των Παραρτημάτων Α και Β, γίνονται
επίσης δεκτά, τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται από
την Ελβετία, εφόσον έχουν εφαρμοσθεί σε αυτά οι δια−
δικασίες που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία.
Άρθρο 3
1. Συνιστάται μικτή επιτροπή, που αποτελείται από
αντιπροσώπους της ελβετικής κυβέρνησης, μέλη του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξής «Συμβου−
λίου», και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
στο εξής «Επιτροπής».
2. Η μικτή επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κα−
νονισμό με συναίνεση.
3. Η μικτή επιτροπή συνέρχεται με πρωτοβουλία του
προέδρου της ή κατόπιν αιτήσεως μέλους.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2,
η μικτή επιτροπή συνέρχεται σε επίπεδο υπουργών,
ανώτερων υπαλλήλων ή εμπειρογνωμόνων, ανάλογα
με τις ανάγκες.
5. Την προεδρία της μικτής επιτροπής ασκούν:
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων: ο αντιπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
− σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων και υπουργών: εναλ−
λάξ ανά εξάμηνο ο αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης και ο αντιπρόσωπος της ελβετικής κυβέρνησης.
Άρθρο 4
1. Σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, η μικτή επιτρο−
πή ασχολείται με όλα τα θέματα που καλύπτει το άρθρο
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2 και μεριμνά ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη κάθε
ανησυχία που εκφράζει η Ελβετία.
2. Όταν η μικτή επιτροπή συνέρχεται σε επίπεδο
υπουργών, οι αντιπρόσωποι της Ελβετίας έχουν τη δυ−
νατότητα:
− να εκθέτουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
σε σχέση με συγκεκριμένο μέτρο ή πράξη ή να δίνουν
απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες
αντιπροσωπίες,
− να εκφράζουν τις απόψεις τους για κάθε θέμα που
αφορά την εκπόνηση διατάξεων που τους αφορούν κα−
θώς και τη θέση σε ισχύ των εν λόγω διατάξεων.
3. Τις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής σε επίπεδο
υπουργών προετοιμάζει η μικτή επιτροπή σε επίπεδο
ανώτερων υπαλλήλων.
4. Ο αντιπρόσωπος της ελβετικής κυβέρνησης δι−
καιούται να υποβάλλει στη μικτή επιτροπή προτάσεις
σχετικά με τα ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο
1. Η Επιτροπή ή οποιοδήποτε μέλος μπορεί, έπειτα από
συζήτηση, να εξετάζει τις εν λόγω προτάσεις με την
προοπτική υποβολής πρότασης ή ανάληψης πρωτο−
βουλίας, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με σκοπό τη θέσπιση πράξης ή μέτρου της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5
Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, η μικτή επιτροπή
ενημερώνεται οσάκις στο πλαίσιο του Συμβουλίου εκ−
πονούνται πράξεις ή μέτρα τα οποία είναι δυνατόν να
άπτονται της παρούσας συμφωνίας.
΄Αρθρο 6
Οσάκις εκπονείται νέα νομοθεσία σε τομέα καλυπτό−
μενο από την παρούσα συμφωνία, η Επιτροπή ζητεί
άτυπα τη γνώμη ελβετών εμπειρογνωμόνων με τον ίδιο
τρόπο που ζητεί γνώμη από τους εμπειρογνώμονες των
κρατών μελών για την εκπόνηση των προτάσεών της.
Άρθρο 7
1. Η θέσπιση νέων πράξεων ή μέτρων για θέματα ανα−
φερόμενα στο άρθρο 2 είναι αποκλειστική αρμοδιό−
τητα των οικείων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι εν
λόγω πράξεις ή μέτρα τίθενται σε ισχύ ταυτόχρονα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και
τα σχετικά κράτη μέλη της και την Ελβετία, εκτός εάν
περιέχουν ρητή αντίθετη διάταξη. Εν προκειμένω, λαμ−
βάνεται δεόντως υπόψη ο χρόνος τον οποίο η Ελβετία
δηλώνει, στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής, ότι θεωρεί
απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το σύνταγμα της.
2. α) Η θέση των πράξεων ή των μέτρων της παραγρά−
φου 1, για την οποία έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες
της παρούσας συμφωνίας, γνωστοποιείται πάραυτα από
το Συμβούλιο στην Ελβετία. Η Ελβετία αποφασίζει εάν
θα δεχθεί το περιεχόμενό τους και εάν θα το μεταφέ−
ρει στην εσωτερική της έννομο τάξη. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή εντός
προθεσμίας τριάντα ημερών από τη θέσπιση των πρά−
ξεων ή των μέτρων.
β) Εάν, καθόσον αφορά την Ελβετία, προαπαιτείται
η εκπλήρωση συνταγματικών υποχρεώσεων για να κα−
ταστεί δεσμευτικό το περιεχόμενο μιας πράξης ή ενός
μέτρου, η χώρα αυτή ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο
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και την Επιτροπή κατά το χρόνο της κοινοποίησης. Επί−
σης ενημερώνει γραπτώς το Συμβούλιο και την Επιτρο−
πή μόλις εκπληρώσει τις συνταγματικές υποχρεώσεις
της. Σε περίπτωση που δεν έχει ζητηθεί δημοψήφισμα,
η κοινοποίηση πραγματοποιείται αμέσως κατά τη λήξη
της προθεσμίας για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
Εάν ζητηθεί δημοψήφισμα, η Ελβετία έχει προθεσμία
για την κοινοποίηση, τουλάχιστον δύο ετών από τη
γνωστοποίηση του Συμβουλίου. Από την ημερομηνία
που καθορίζεται για την έναρξη ισχύος της πράξης ή
του μέτρου όσον αφορά την Ελβετία και μέχρι αυτή να
κοινοποιήσει την εκπλήρωση των συνταγματικών της
υποχρεώσεων, η εν λόγω χώρα εφαρμόζει προσωρινά,
όπου είναι δυνατόν, τη συγκεκριμένη πράξη ή μέτρο.
Εάν η Ελβετία δεν μπορεί να εφαρμόσει προσωρινά
τη συγκεκριμένη πράξη ή μέτρο και το γεγονός αυτό
δημιουργεί δυσκολίες που διαταράσσουν τη λειτουργία
της συνεργασίας στο πλαίσιο του Σένγκεν, η κατάσταση
εξετάζεται από τη μικτή επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μπορούν να λάβουν, ένα−
ντι της Ελβετίας, ανάλογα και αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία της συνεργασίας στο
πλαίσιο του Σένγκεν.
3. Η εκ μέρους της Ελβετίας αποδοχή του περιεχο−
μένου των πράξεων και των μέτρων της παραγράφου
2 δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ της
Ελβετίας, αφενός, και, κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών
μελών, αφετέρου, στο μέτρο που αυτά συνδέονται με
τις εν λόγω πράξεις και μέτρα.
4. Στην περίπτωση που:
α) η Ελβετία γνωστοποιήσει ότι αποφάσισε να μη δε−
χθεί το περιεχόμενο πράξης ή μέτρου που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 και ως προς το οποίο ακολουθήθη−
καν οι διαδικασίες της παρούσας συμφωνίας, ή
β) η Ελβετία δεν προβεί σε κοινοποίηση εντός της
προθεσμίας των τριάντα ημερών σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 2 στοιχείο α) ή την παράγραφο 5 στοιχείο
α), ή
γ) η Ελβετία δεν προβεί σε κοινοποίηση μετά τη λήξη
της προθεσμίας για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος ή,
σε περίπτωση δημοψηφίσματος, εντός της προθεσμίας
των δύο ετών σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β)
ή δεν προβεί στην προβλεπόμενη στο ίδιο στοιχείο προ−
σωρινή εφαρμογή από την ημερομηνία που έχει ορισθεί
για την έναρξη ισχύος της πράξης ή του μέτρου,
η παρούσα συμφωνία λύεται, εκτός εάν η μικτή επι−
τροπή, αφού εξετάσει προσεκτικά τις δυνατότητες συ−
νέχισης της συμφωνίας, αποφασίσει διαφορετικά εντός
προθεσμίας ενενήντα ημερών. Η λύση της παρούσας
συμφωνίας παράγει αποτελέσματα τρεις μήνες μετά
την πάροδο της προθεσμίας των ενενήντα ημερών.
5. α) Εάν διατάξεις της νέας πράξης ή του νέου μέτρου
έχουν ως αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν πλέον στα
κράτη μέλη να υποβάλλουν στους όρους που θέτει το
άρθρο 51 της σύμβασης εφαρμογής του Σένγκεν την
εκτέλεση αίτησης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής για
ποινικές υποθέσεις ή αναγνώρισης εντάλματος έρευνας
ή/και κατάσχεσης αποδεικτικών στοιχείων που προέρ−
χονται από άλλο κράτος μέλος, η Ελβετία μπορεί να
ανακοινώσει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, εντός
της προθεσμίας των τριάντα ημερών που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 στοιχείο α), ότι δεν θα δεχθεί ούτε
*01002912412070020*

θα μεταφέρει το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών
στην εσωτερική της έννομο τάξη, στο μέτρο που αυτές
εφαρμόζονται σε αιτήσεις ή εντάλματα έρευνας και
κατάσχεσης όσον αφορά έρευνα ή δίοιξη αδικημάτων
στον τομέα της άμεσης φορολογίας τα οποία, εάν είχαν
διαπραχθεί στην Ελβετία, δεν θα τιμωρούντο, σύμφωνα
με το ελβετικό δίκαιο, με ποινή στερητική της ελευθε−
ρίας. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα συμφωνία δεν
λύεται, παρά τις διατάξεις της παραγράφου 4.
β) Η μικτή επιτροπή συνέρχεται εάν το ζητήσει μέλος
της, το αργότερο εντός των δύο μηνών που έπονται
της εν λόγω αίτησης και, λαμβανομένων υπόψη των
εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, εξετάζει την κατάσταση
που προκύπτει από την κοινοποίηση σύμφωνα με το
στοιχείο α).
Μόλις η μικτή επιτροπή καταλήξει ομόφωνα σε συμ−
φωνία, βάσει της οποίας η Ελβετία αποδέχεται και με−
ταφέρει πλήρως τις σχετικές διατάξεις της νέας πρά−
ξης ή του νέου μέτρου, εφαρμόζονται η παράγραφος
2 στοιχείο β) και οι παράγραφοι 3 και 4. Η ενημέρωση
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) πρώ−
το εδάφιο, παρέχεται εντός τριάντα ημερών από τη
συμφωνία που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της μικτής
επιτροπής.
Άρθρο 8
1. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των συμβαλ−
λόμενων μερών για όσο το δυνατόν ομοιογενέστερη
εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων που αναφέρο−
νται στο άρθρο 2, η μικτή επιτροπή εξετάζει συνεχώς
την εξέλιξη της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευ−
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο εξής «Δικαστηρίου», αλλά
και των ελβετικών δικαστηρίων που είναι αρμόδια για
τις διατάξεις αυτές. Προς το σκοπό αυτό θα καθορισθεί
μηχανισμός τακτικής εκατέρωθεν γνωστοποίησης της
νομολογίας αυτής.
1. Η Ελβετία δικαιούται να υποβάλλει υπομνήματα ή
γραπτές παρατηρήσεις στο Δικαστήριο για υποθέσεις
στο πλαίσιο των οποίων έχει υποβληθεί στο Δικαστή−
ριο, από δικαστήριο κράτους μέλους, αίτηση εκδόσεως
προδικαστικής αποφάσεως σχετικά με την ερμηνεία
διάταξης που αναφέρεται στο άρθρο 2.
Άρθρο 9
1. Η Ελβετία αποβάλλει ετησίως στη μικτή επιτροπή
έκθεση με αντικείμενο τον τρόπο με τον οποίο οι δι−
οικητικές και δικαστικές αρχές της εφήρμοσαν και ερ−
μήνευσαν τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2,
όπως ενδεχομένως ερμηνεύθηκαν από το Δικαστήριο.
2. Εάν η μικτή επιτροπή, εντός δύο μηνών αφότου
επιληφθεί σημαντικής διαφοράς μεταξύ της νομολο−
γίας του Δικαστηρίου και των ελβετικών δικαστηρίων
ή σημαντικής διαφοράς περί την εφαρμογή των κατ’
άρθρο 2 διατάξεων μεταξύ των αρχών των σχετικών
κρατών μελών και της Ελβετίας, δεν κατορθώσει να
εξασφαλίσει ενιαία εφαρμογή και ερμηνεία, κινείται η
διαδικασία του άρθρου 10.
Άρθρο 10
1. Εάν ανακύψει διαφορά περί την εφαρμογή της πα−
ρούσας συμφωνίας ή δημιουργηθεί η κατάσταση που
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το θέμα εγ−
γράφεται επίσημα ως διαφορά στην ημερήσια διάταξη
της μικτής επιτροπής σε επίπεδο υπουργών.
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2. Για την επίλυση της διαφοράς η μικτή επιτροπή
διαθέτει προθεσμία ενενήντα ημερών από την έγκριση
της ημερήσιας διάταξης στην οποία έχει εγγραφεί το
θέμα.
3. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των ενενήντα
ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 2, παρατείνε−
ται κατά τριάντα ημέρες με σκοπό την τελική επίλυση
της διαφοράς.
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί λύση, η παρούσα συμφω−
νία λύεται ένα εξάμηνο μετά την πάροδο της προθε−
σμίας των τριάντα ημερών.

αυτές συμβιβάζονται με την παρούσα συμφωνία. Σε πε−
ρίπτωση ασυμβιβάστου των συμφωνιών αυτών με την
παρούσα συμφωνία, υπερισχύει η παρούσα συμφωνία.
3. Η παρούσα συμφωνία επ’ ουδενί επηρεάζει συμφω−
νίες οι οποίες είναι δυνατόν να συναφθούν μελλοντικά
με την Ελβετία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
ή συμφωνίες που μπορεί να συνάψουν η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα με τα κράτη μέλη της, αφενός, και η Ελβετία,
αφετέρου, ή συμφωνίες που είναι δυνατόν να συνα−
φθούν επί τη βάσει των άρθρων 24 και 38 της συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 11

Άρθρο 13

1. Καθόσον αφορά το διοικητικό κόστος της εφαρμο−
γής της παρούσας συμφωνίας, η Ελβετία συμμετέχει
στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτή−
των καταβάλλοντας ετήσια συνεισφορά που ανέρχεται
στο 7,286% ποσού 8.100.000 ευρώ, με την επιφύλαξη
ετήσιας αναπροσαρμογής με γνώμονα το ποσοστό πλη−
θωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Καθόσον αφορά το κόστος ανάπτυξης του Συστή−
ματος Πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ, η Ελβετία συμμετέχει
στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτή−
των καταβάλλοντας, κατά το ποσοστό που αντιπροσω−
πεύει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της στο συνολικό
ακαθάριστο εθνικό προϊόν των συμμετεχουσών χωρών,
ετήσια συνεισφορά για τα οικονομικά έτη από το 2002
και μετά.
Η συνεισφορά, η οποία καλύπτει τα οικονομικά έτη
που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρούσας
συμφωνίας, αρχίζει να οφείλεται από τη στιγμή της
έναρξης ισχύος της συμφωνίας αυτής.
3. Οσάκις τα έξοδα λειτουργίας που συνεπάγεται η
εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας δεν καταλογίζο−
νται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων αλλά βαρύνουν απευθείας τα συμμετέχοντα
κράτη μέλη, η Ελβετία συμμετέχει στα έξοδα αυτά κατά
το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το ακαθάριστο εθνικό
προϊόν της στο συνολικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν των
συμμετεχουσών χωρών.
Οσάκις τα έξοδα λειτουργίας καταλογίζονται στο
γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η
Ελβετία συμμετέχει στον προϋπολογισμό αυτό κατα−
βάλλοντας ετήσια συνεισφορά, κατά το ποσοστό που
αντιπροσωπεύει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της στο
συνολικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν των συμμετεχου−
σών χωρών.
4. Η Ελβετία δικαιούται να λαμβάνει έγγραφα καταρ−
τιζόμενα από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο και έχοντα
σχέση με την παρούσα συμφωνία καθώς και να ζητεί
κατά τις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής διερμηνεία
σε μια από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργά−
νων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την οποία επιλέγει.

1. Η Ελβετία θα συνάψει συμφωνία με το Βασίλειο της
Δανίας σχετικά με τη θέσπιση δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων μεταξύ Δανίας και Ελβετίας όσον αφορά
τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 και απορ−
ρέουν από τον τίτλο IV της συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στις οποίες, ως εκ τούτου,
εφαρμόζεται το πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας
το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη του Άμστερνταμ,
στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2. Η Ελβετία θα συνάψει συμφωνία με τη Δημοκρα−
τία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για
τη θέσπιση αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
βάσει της αντίστοιχης σύνδεσής τους προς τη θέση σε
ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου
του Σένγκεν.

Άρθρο 12
1. Η παρούσα συμφωνία επ’ ουδενί επηρεάζει τις συμ−
φωνίες που έχουν συνάψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και
η Ελβετία ή τις συμφωνίες που έχουν συνάψει η Ευρω−
παϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφενός, και η
Ελβετία, αφετέρου.
2. Η παρούσα συμφωνία επ’ ουδενί επηρεάζει τις συμ−
φωνίες που δεσμεύουν την Ελβετία αφενός, και ένα ή
περισσότερα κράτη μέλη, αφετέρου, στο μέτρο που

Άρθρο 14
1. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ ένα μήνα μετά
την ημέρα κατά την οποία ο γενικός γραμματέας του
Συμβουλίου, υπό την ιδιότητα του του θεματοφύλακα,
θα διαπιστώσει ότι έχουν πληρωθεί όλες οι τοπικές
απαιτήσεις σχετικά με την έκφραση της συγκατάθεσης
στη συμφωνία από ή εξ ονόματος των μερών, προκει−
μένου να δεσμευθούν.
2. Τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 παράγραφος 2 στοιχείο
α) πρώτο εδάφιο αρχίζουν να εφαρμόζονται προσωρι−
νά ήδη από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας
συμφωνίας.
3. Καθόσον αφορά πράξεις ή μέτρα που θεσπίζονται
μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας πριν όμως
από την έναρξη ισχύος της, η προθεσμία των τριάντα
ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
στοιχείο α) τελευταίο εδάφιο αρχίζει από την ημερομη−
νία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Άρθρο 15
1. Οι διατάξεις που αναφέρονται στα Παραρτήματα
Α και Β καθώς και όσες έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με
το άρθρο 2 παράγραφος 3 καθίστανται ενεργές για
την Ελβετία από την ημερομηνία που θα καθορίσει το
Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση των μελών του που
αντιπροσωπεύουν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών τα
οποία εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις που αναφέρονται
στα Παραρτήματα Α και Β, κατόπιν διαβουλεύσεων στο
πλαίσιο της μικτής επιτροπής και εφόσον το Συμβούλιο
πεισθεί ότι η Ελβετία πληροί τις προϋποθέσεις για τη
θέση σε ισχύ των σχετικών διατάξεων και ότι οι έλεγχοι
στα εξωτερικά της σύνορα είναι αποτελεσματικοί.
Τα μέλη του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν την
κυβέρνηση της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου
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της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας συμμε−
τέχουν στη λήψη αυτής της απόφασης στο μέτρο που
αυτή αφορά διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και
πράξεις βασιζόμενες σε αυτό ή σχετικές με αυτό στις
οποίες τα εν λόγω κράτη μέλη συμμετέχουν.
Τα μέλη του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν τις
κυβερνήσεις των κρατών μελών για τις οποίες, σύμ−
φωνα με τη συνθήκη προσχώρησης, μόνο τμήμα των
διατάξεων που προβλέπονται στα παραρτήματα Α
και Β εφαρμόζεται, συμμετέχουν στη λήψη αυτής της
απόφασης στο μέτρο που αυτή αφορά διατάξεις του
κεκτημένου του Σένγκεν τις οποίες τα εν λόγω κράτη
μέλη εφαρμόζουν.
2. Η θέση σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρά−
φου 1 γεννά δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ της
Ελβετίας, αφενός, και κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών
μελών, αφετέρου, στο μέτρο που δεσμεύονται από τις
διατάξεις αυτές.
3. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται μόνον εάν εφαρ−
μόζονται επίσης οι συμφωνίες που προβλέπονται στο
άρθρο 13.
4. Εξάλλου, η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται μόνο
εάν εφαρμόζεται επίσης η συμφωνία μεταξύ της Ευ−
ρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετίας σχετικά με τα
κριτήρια και τους μηχανισμούς που επιτρέπουν τον
προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο
για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε
άλλο κράτος μέλος ή την Ελβετία.
Άρθρο 16
1. Το Λιχτενστάιν μπορεί να προσχωρήσει στην πα−
ρούσα συμφωνία.
2. Η προσχώρηση του Λιχτενστάιν θα αποτελέσει αντι−
κείμενο πρωτοκόλλου της παρούσας συμφωνίας όπου

θα καθορίζονται οι συνέπειες της προσχώρησης αυτής,
συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων μεταξύ του Λιχτενστάιν και της Ελβετίας
καθώς και μεταξύ του Λιχτενστάιν, αφενός, και της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών μελών, αφετέρου, στο μέτρο που αυτά συνδέο−
νται με τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν.
Άρθρο 17
1. Η καταγγελία της παρούσας συμφωνίας είναι δυνα−
τή εκ μέρους της Ελβετίας ή εκ μέρους του Συμβουλίου
με ομόφωνη απόφαση των μελών του. Η καταγγελία
κοινοποιείται στο θεματοφύλακα και παράγει αποτε−
λέσματα έξι μήνες μετά την κοινοποίηση.
2. Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ως καταγγελθεί−
σα εάν η Ελβετία καταγγείλει μία από τις συμφωνίες
που προβλέπονται στο άρθρο 13 ή στη συμφωνία που
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4.
Άρθρο 18
1. Η παρούσα συμφωνία συντάχθηκε σε δύο αντίτυ−
πα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική,
εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, ολ−
λανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική,
σλοβένικη, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα,
όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Η γνησιότητα του κειμένου στη μαλτέζικη γλώσσα θα
βεβαιωθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη βάσει ανταλλα−
γής επιστολών. Το κείμενο θα είναι εξίσου αυθεντικό με
τα κείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο Ι.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πλη−
ρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την
παρούσα συμφωνία.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
(Άρθρο 2 παράγραφος 1)
Το τμήμα 1 του παρόντος Παραρτήματος αναφέρεται
στη συμφωνία του Σένγκεν του 1985 και τη σύμβαση
εφαρμογής της συμφωνίας αυτής, η οποία υπογράφηκε
στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990. Το τμήμα 2 αναφέ−
ρεται στα έγγραφα προσχώρησης και το τμήμα 3 στις
συναφείς δευτερογενείς πράξεις του Σένγκεν.
ΤΜΗΜΑ 1
Οι διατάξεις της συμφωνίας, η οποία υπογράφηκε στο
Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων
των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της
Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάρ−
γηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα.
Όλες οι διατάξεις της σύμβασης εφαρμογής της συμ−
φωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, η οποία
υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, μεταξύ
του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δη−
μοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας,
του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, εκτός των κατωτέρω:
Άρθρο 2 παράγραφος 4 σχετικά με τους ελέγχους
εμπορευμάτων
Άρθρο 4, όσον αφορά τους ελέγχους των αποσκευ−
ών
Άρθρο 10 παράγραφος 2
Άρθρο 19 παράγραφος 2
Άρθρα 28 έως 38 και οι σχετικοί ορισμοί
Άρθρο 60
Άρθρο 70
Άρθρο 74
Άρθρα 77 έως 91 στο βαθμό που καλύπτονται από
την οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνί−
ου 1991 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της
κατοχής όπλων
Άρθρα 120 έως 125 σχετικά με την κυκλοφορία των
εμπορευμάτων
Άρθρα 131 έως 133
Άρθρο 134
Άρθρα 139 έως 142
Τελική πράξη: δήλωση 2
Τελική πράξη: δηλώσεις 4, 5 και 6
Πρακτικά
Κοινή δήλωση
Δήλωση υπουργών και υφυπουργών
ΤΜΗΜΑ 2
Οι διατάξεις των πράξεων προσχώρησης στη συμφω−
νία και στη σύμβαση του Σένγκεν, που υπογράφηκαν με
την Ιταλική Δημοκρατία (στο Παρίσι, στις 27 Νοεμβρίου
1990), το Βασίλειο της Ισπανία και την Πορτογαλική
Δημοκρατία (στη Βόννη, στις 25 Ιουνίου 1991), την Ελλη−
νική Δημοκρατία (στη Μαδρίτη, στις 6 Νοεμβρίου 1992),
τη Δημοκρατία της Αυστρίας (στις Βρυξέλλες, στις 28
Απριλίου 1995) καθώς και με το Βασίλειο της Δανίας, τη
Φινλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Σουηδίας
(στο Λουξεμβούργο, στις 19 Δεκεμβρίου 1996), εκτός
των κατωτέρω:
1. Το πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στο Παρίσι
στις 27 Νοεμβρίου 1990, για την προσχώρηση της κυβέρ−
νησης της Ιταλικής Δημοκρατίας στη συμφωνία μεταξύ

5873

των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης
Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερ−
μανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη
σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η
οποία υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985.
2. Οι κάτωθι διατάξεις της συμφωνίας, η οποία υπο−
γράφηκε στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990, για την
προσχώρηση της Ιταλικής Δημοκρατίας στη σύμβαση
εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιου−
νίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της
Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημο−
κρατίας για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα
κοινά σύνορα, η οποία υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 19
Ιουνίου 1991, της τελικής της πράξης και των σχετικών
δηλώσεων:
Άρθρο 1
Άρθρα 5 και 6
Τελική πράξη: τμήμα Ι
Τελική πράξη: τμήμα II, δηλώσεις 2 και 3
Δήλωση υπουργών και υφυπουργών
3. Το πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στη Βόννη
στις 25 Ιουνίου 1991, για την προσχώρηση της κυβέρνη−
σης του Βασιλείου της Ισπανίας στη συμφωνία μεταξύ
των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένω−
σης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με
τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνο−
ρα, η οποία υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου
1985, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προ−
σχώρησης της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας,
το οποίο υπογράφηκε στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου
1990 και οι δηλώσεις που επισυνάπτονται στο εν λόγω
πρωτόκολλο.
4. Οι κάτωθι διατάξεις της συμφωνίας, η οποία υπο−
γράφηκε στη Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991, για την προ−
σχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας στη σύμβαση
εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιου−
νίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της
Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρα−
τίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων
στα κοινά σύνορα, η οποία υπογράφηκε στο Σένγκεν
στις 19 Ιουνίου 1990, στην οποία προσχώρησε η Ιταλική
Δημοκρατία με τη συμφωνία η οποία υπογράφηκε στο
Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990, της τελικής της πράξης
και των σχετικών δηλώσεων:
Άρθρο 1
Άρθρα 5 και 6
Τελική πράξη: τμήμα Ι
Τελική πράξη: τμήμα II, δηλώσεις 2 και 3
Τελική πράξη: τμήμα III, δηλώσεις 3 και 4
Δήλωση υπουργών και υφυπουργών
5. Το πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στη Βόννη
στις 25 Ιουνίου 1991, για την προσχώρηση της κυβέρ−
νησης της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη συμφωνία
μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής
Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά
με τη σταδιακή κατάργηση των έλεγχων στα κοινά σύ−
νορα, η οποία υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου
1985, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προ−
σχώρησης της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας,
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το οποίο υπογράφηκε στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου
1990, και οι δηλώσεις που επισυνάπτονται στο εν λόγω
πρωτόκολλο.
6. Οι κάτωθι διατάξεις της συμφωνίας, η οποία υπο−
γράφηκε στη Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991, για την προ−
σχώρηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη σύμβα−
ση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης
Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της
Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρα−
τίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων
στα κοινά σύνορα, η οποία υπογράφηκε στο Σένγκεν
στις 19 Ιουνίου 1990, στην οποία προσχώρησε η Ιταλική
Δημοκρατία με τη συμφωνία η οποία υπογράφηκε στο
Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990, της τελικής της πράξης
και των σχετικών δηλώσεων:
Άρθρο 1
Άρθρα 7 και 8
Τελική πράξη: τμήμα Ι
Τελική πράξη: τμήμα II, δηλώσεις 2 και 3
Τελική πράξη: τμήμα ΙΙΙ, δηλώσεις 2, 3, 4 και 5
Δήλωση υπουργών και υφυπουργών
7. Το πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στη Μα−
δρίτη στις 6 Νοεμβρίου 1992, για την προσχώρηση της
κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας στη συμφωνία
μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής
Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά
με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύ−
νορα, η οποία υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου
1985, όπως τροποποιήθηκε από τα πρωτόκολλα προ−
σχώρησης της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας,
το οποίο υπογράφηκε στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου
1990, και των κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ισπανίας
και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, τα οποία υπογρά−
φηκαν στη Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991, και οι δηλώσεις
που επισυνάπτονται στο εν λόγω πρωτόκολλο.
8. Οι κάτωθι διατάξεις της συμφωνίας, η οποία υπο−
γράφηκε στη Μαδρίτη στις 6 Νοεμβρίου 1992 για την
προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη σύμβα−
ση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης
Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της
Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρα−
τίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων
στα κοινά σύνορα, η οποία υπογράφηκε στο Σένγκεν
στις 19 Ιουνίου 1990, στην οποία προσχώρησε η Ιταλι−
κή Δημοκρατία με τη συμφωνία η οποία υπογράφηκε
στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990, και το Βασίλειο
της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία με τις
συμφωνίες οι οποίες υπογράφηκαν στη Βόννη, στις 25
Ιουνίου 1991, της τελικής της πράξης και των σχετικών
δηλώσεων:
Άρθρο 1
Άρθρα 6 και 7
Τελική πράξη: τμήμα Ι
Τελική πράξη: τμήμα II, δηλώσεις 2, 3 και 4
Τελική πράξη: τμήμα III, δηλώσεις 1 και 3
Δήλωση υπουργών και υφυπουργών
9. Το πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλ−
λες στις 28 Απριλίου 1995 για την προσχώρηση της κυ−
βέρνησης της Αυστριακής Δημοκρατίας στη συμφωνία
μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής

Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά
με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύ−
νορα, η οποία υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου
1985, όπως τροποποιήθηκε από τα πρωτόκολλα, προ−
σχώρησης της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας,
τα οποία υπογράφηκαν στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου
1990, και των κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ισπανίας
και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας, τα οποία υπογράφηκαν
αντιστοίχως στις 27 Νοεμβρίου 1990, στις 25 Ιουνίου
1991 και στις 6 Νοεμβρίου 1992.
10. Οι κάτωθι διατάξεις της συμφωνίας, η οποία υπο−
γράφηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Απριλίου 1995 για την
προσχώρηση της Αυστριακής Δημοκρατίας στη σύμ−
βαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης
Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της
Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρα−
τίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων
στα κοινά σύνορα, η οποία υπογράφηκε στο Σένγκεν
στις 19 Ιουνίου 1990, στην οποία προσχώρησαν η Ιταλική
Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτο−
γαλική Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία με τις
συμφωνίες οι οποίες υπογράφηκαν αντιστοίχως στις
27 Νοεμβρίου 1990, στις 25 Ιουνίου 1991 και στις 6 Νο−
εμβρίου 1992, και της τελικής της πράξης:
Άρθρο 1
Άρθρα 5 και 6
Τελική πράξη: τμήμα Ι
Τελική πράξη: τμήμα II, δήλωση 2
Τελική πράξη: τμήμα III
11. Το πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στο Λουξεμ−
βούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996, για την προσχώρηση
της κυβέρνησης του Βασιλείου της Δανίας στη συμφω−
νία σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων
στα κοινά σύνορα, η οποία υπογράφηκε στο Σένγκεν
στις 14 Ιουνίου 1985, και η δήλωση που επισυνάπτεται
στο εν λόγω πρωτόκολλο.
12. Οι κάτωθι διατάξεις της συμφωνίας, η οποία υπο−
γράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996,
για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας στη
σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της
14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση
των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπογράφηκε
στο Σενγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, της τελικής της πρά−
ξης και των σχετικών δηλώσεων:
Άρθρο 1
Άρθρα 7 και 8
Τελική πράξη: τμήμα Ι
Τελική πράξη: τμήμα ΙΙ, δήλωση 2
Τελική πράξη: τμήμα ΙΙΙ
Δήλωση υπουργών και υφυπουργών
13. Το πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στο Λου−
ξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996, για την προσχώ−
ρηση της κυβέρνησης της Φινλανδικής Δημοκρατίας
στη συμφωνία σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των
ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, η οποία υπογράφηκε
στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985 και η δήλωση που
επισυνάπτεται στο εν λόγω πρωτόκολλο.
14. Οι κάτωθι διατάξεις της συμφωνίας, η οποία υπο−
γράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996,
για την προσχώρηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας στη
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σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της
14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση
των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπογράφηκε
στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, της τελικής της πρά−
ξης και της σχετικής δήλωσης:
Άρθρο 1
Άρθρα 6 και 7
Τελική πράξη: τμήμα Ι
Τελική πράξη: τμήμα ΙΙ, δήλωση 2
Τελική πράξη: τμήμα ΙΙΙ, εκτός της δήλωσης για τα
νησιά Aland
Δήλωση υπουργών και υφυπουργών
15. Το πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στο Λου−
ξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996, για την προσχώ−
ρηση της κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας
στη συμφωνία σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των
έλεγχων στα εξωτερικά σύνορα, η οποία υπογράφηκε
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στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, και η δήλωση που
επισυνάπτεται στο εν λόγω πρωτόκολλο.
16. Οι κάτωθι διατάξεις της συμφωνίας, η οποία υπο−
γράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996,
για την προσχώρηση του Βασιλείου της Σουηδίας στη
σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της
14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση
των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπογράφηκε
στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, της τελικής της πρά−
ξης και της σχετικής δήλωσης:
Άρθρο 1
Άρθρα 6 και 7
Τελική πράξη: τμήμα Ι
Τελική πράξη: τμήμα II, δήλωση 2
Τελική πράξη: τμήμα III
Δήλωση υπουργών και υφυπουργών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
(Άρθρο 2 παράγραφος 2)

Η Ελβετία θα εφαρμόσει τις ακόλουθες πράξεις από
την ημερομηνία που θα καθορίσει το Συμβούλιο σύμ−
φωνα με το άρθρο 15.
Αν κατά την ημερομηνία αυτή κάποια σύμβαση ή πρω−
τόκολλο που αναφέρει η πράξη και που σημειώνεται
καταφέρω με αστερίσκο δεν έχει ακόμα αρχίσει να
ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά τη στιγμή έκδοσης της συγκεκριμένης πράξης, η
Ελβετία θα εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις των πρά−
ξεων αυτών μόνο από την ημερομηνία κατά την οποία
η συγκεκριμένη σύμβαση ή πρωτόκολλο θα αρχίοει να
ισχύει σε όλα τα εν λόγω κράτη μέλη.
− Οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνί−
ου 1991 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της
κατοχής όπλων (ΕΕ L 256, 13.9. 1995, σ. 51) και σύσταση
93/216/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 1993
σχετικά με το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου (ΕΕ
L 93, 17.4.1993, σ. 39), όπως τροποποιήθηκε από τη σύ−
σταση 96/129/ΕΚ της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου
1996 (ΕΕ L 30, 8.2.1996, σ. 47)
− Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου της
29ης Μαΐου 1995 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου
τύπου (ΕΕ L 164, 14.7.1995, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 334/2002 του Συμβουλίου της
18ης Φεβρουαρίου 2002 (ΕΕ L 53, 23.2.2002, σ. 7), την
απόφαση της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 1996
και την απόφαση της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2002,
με την οποία καθορίζονται περαιτέρω τεχνικές προδι−
αγραφές για το ενιαίο σχήμα των θεωρήσεων εισόδου
(δεν έχουν δημοσιευθεί)
− Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προ−
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργα−
σίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένοι αυτών (EΕ L 281,
23.11.1995, σ. 31)
− Πράξη του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 για την
κατάρτιση, σύμφωνα με το άρθρο 34 της συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, της σύμβασης για την αμοιβαία
δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της σύμβασης]
(ΕE C 197, 12.7.2000, σ. 1)*
− Απόφαση 2000/586/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης
Σεπτεμβρίου 2000 περί διαδικασίας τροποποιήσεως
του άρθρου 40 παράγραφοι 4 και 5, του άρθρου 41
παράγραφος 7 και του άρθρου 65 παράγραφος 2 της
σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της
14ης Ιουνίου 1985 για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγ−
χων στα κοινά σύνορα (ΕΕ L 248, 3.10.2000, σ. 1)
− Απόφαση αριθ. 2000/645/ΕΚ του Συμβουλίου της
17ης Οκτωβρίου 2000 για τη διόρθωση του κεκτημένου
του Σένγκεν ως έχει στην απόφαση SCH/Com−ex (94)
αναθ. 15 της εκτελεστικής επιτροπής του Σένγκεν (ΕΕ
L 272, 25.10.2000, σ. 24)
− Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της
15ης Μαρτίου 2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών
οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θε−
ώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των
κρατών μελών, και του κατάλογου των τρίτων χωρών οι

υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέ−
ωση αυτή (ΕΕ L 81, 21.3.2001, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2414/2001 του Συμβουλίου
της 7ης Δεκεμβρίου 2001 (ΕΕ L 327, 12.12.2001, σ. 1) και
από τον κανονισμό αριθ. 453/2003/ΕΚ του Συμβουλίου
της 6ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ L 69, 13.3.2003, σ. 10)
− Απόφαση 2001/329/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης
Απριλίου 2001 σχετικά με την ενημέρωση του τμήματος
VI και των παραρτημάτων 3, 6 και 13 της Κοινής Προξενι−
κής Εγκυκλίου καθώς και των παραρτημάτων 5α), 6α) και
8 του Κοινού Εγχειριδίου (EE L, 116, 26.4.2001, σ. 32)
− Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1091/2001 του Συμβουλίου της
28ης Μαΐου 2001 σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία
με θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας (ΕΕ L 150,
6.6.2001, σ. 4)
− Απόφαση 2001/420/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μα−
ΐου 2001 σχετικά με την προσαρμογή των τμημάτων V
και VI του παραρτήματος 13 των κοινών προξενικών
εγκυκλίων καθώς και του παραρτήματος 6α του κοινού
εγχειριδίου για τις περιπτώσεις χορήγησης θεώρησης
για διαμονή μακράς διαρκείας που ισχύει συγχρόνως
και ως θεώρηση βραχείας διαμονής (ΕΕ L 150, 6.6.2001,
σ. 47)
− Οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου
2001 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσε−
ων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 149,
2.6.2001, σ. 34) και απόφαση 2004/191/ΕΚ του Συμβουλίου
της 23ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με τη θέσπιση των
κριτηρίων και των πρακτικών λεπτομερειών εφαρμο−
γής για την αντιστάθμιση των οικονομικών ανισορρο−
πιών που προκύπτουν από την εφαρμογή της οδηγίας
2001/40/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση απο−
φάσεων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L
60, 27.2.2004, σ. 55)
− Οδηγία 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου
2001 για τη συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 26
της Σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν
της 14ης Ιουνίου 1985 (ΕΕ Ε 187, 10.7.2001, σ. 45)
− Πράξη του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2001 για
την κατάρτιση, σύμφωνα με το άρθρο 34 της συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του πρωτοκόλλου σύμβα−
σης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών
υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης [διάταξη που αναφέρεται στο άρθρο 15 του
πρωτοκόλλου] (ΕΕ C 326, 21.11.2001, σ. 1)*
− Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2424/2001 του Συμβουλίου
της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την ανάπτυξη του
Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς
(SIS ΙΙ) (ΕΕ L 328, 13.12.2001, σ.4)
− Απόφαση 2001/886/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Δε−
κεμβρίου 2001 σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος
Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L
328, 13.12.2001, σ. 1)
Απόφαση 2002/44/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δε−
κεμβρίου 2001 για την τροποποίηση του μέρους VII και
του παραρτήματος 12 της κοινής προξενικής εγκυκλίου
καθώς και του παραρτήματος 14α του κοινού εγχειρι−
δίου (ΕΕ L 20, 23.1.2002, σ. 5)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 333/2002 του Συμβουλίου της
18ης Φεβρουαρίου 2002 για την καθιέρωση φύλλου
ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που
χορηγείται από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδι−
ωτικών εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
μέλος που χορηγεί το φύλλο (ΕΕ L 53, 23.2.2002, σ. 4)
και απόφαση της Επιτροπής της 12ης Αυγούστου 2002
που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για το ενιαίο
σχήμα επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγεί−
ται από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών
εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος
που χορηγεί το φύλλο (δεν έχει δημοσιευθεί).
− Απόφαση 2002/352/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης
Απριλίου 2002 για την αναθεώρηση του Κοινού Εγχει−
ριδίου (ΕΕ L 123, 9.5.2002, σ. 47)
− Απόφαση 2002/354/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης
Απριλίου 2002 σχετικά με την προσαρμογή του μέρους
ΙΙΙ και τη δημιουργία παραρτήματος 16 της κοινής προ−
ξενικής εγκυκλίου (ΕΕ L 123, 9.5.2002, σ. 50)
− Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής
ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L
157, 15.6.2002, σ. 1) και απόφαση της Επιτροπής της 14ης
Αυγούστου 2002 για τον καθορισμό των τεχνικών προδι−
αγραφών για το ενιαίο σχήμα των αδειών διαμονής για
υπηκόους τρίτων χωρών (δεν έχει δημοσιευθεί)
− Απόφαση 2002/585/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιου−
λίου 2002 για την προσαρμογή του μέρους ΙΙΙ και του
μέρους VIΙΙ της κοινής προξενικής εγκυκλίου (ΕΕ L 187,
16.7.2002, σ. 44)
− Απόφαση 2002/586/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιου−
λίου 2002 για την προσαρμογή του μέρους VI της κοινής
προξενικής εγκυκλίου (ΕΕ L 187, 16.7.2002, σ. 48)
− Απόφαση 2002/587/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιου−
λίου 2002 για την αναθεώρηση του κοινού εγχειριδίου
(ΕΕ L 187, 16.7.2002, σ. 50)
− Απόφαση−πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 28ης Νοεμβρίου 2002 για την ενίσχυση του ποινι−
κού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της
παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (ΕΕ L 328,
5.12.2002, σ. 1)
− Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νο−
εμβρίου 2002 για τον ορισμό της υποβοήθησης της
παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (ΕΕ L 328,
5.12.2002, σ. 17)
− Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 415/2003 του Συμβουλίου
της 27ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με τη χορήγηση
θεωρήσεων στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της
χορήγησης των εν λόγω θεωρήσεων σε διερχόμενους
ναυτικούς (ΕΕ L 64, 7.3.2003, σ. 1)
− Οι διατάξεις της σύμβασης του 1995 για την απλου−
στευμένη διαδικασία έκδοσης μεταξύ των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 78, 30.3.1995, σ. 2) και
εκείνες της σύμβασης του 1996 για την έκδοση μετα−
ξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C
313, 23.10.1996, σ. 12) που αναφέρονται στην απόφαση
2003/169/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου
2003 για τον καθορισμό των διατάξεων της σύμβασης
του 1995 για την απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης
μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της σύμβασης του 1996 για την έκδοση μεταξύ των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες συ−
νιστούν ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν βάσει
της συμφωνίας σχετικά με τη σύνδεση της Δημοκρα−
τίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας
προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαι−
τέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 67,
12.3.2003,σ. 25)*
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− Απόφαση 2003/170/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης
Φεβρουαρίου 2003 για την κοινή αξιοποίηση των αξιω−
ματικών−συνδέσμων που τοποθετούνται στο εξωτερικό
από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών
μελών [πλην του άρθρου 8] (ΕE L 67, 12.3.2003, σ. 27)
− Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 693/2003 του Συμβουλίου της
14ης Απριλίου 2003 για την καθιέρωση ειδικού εγγρά−
φου διευκόλυνσης της διέλευσης (FTD) και εγγράφου
διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής διέλευσης (FRTD) και
για την τροποποίηση της κοινής προξενικής εγκυκλίου
και του κοινού εγχειριδίου (ΕΕ L 99, 17.4.2003, σ. 8)
− Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 694/2003 του Συμβουλίου της
14ης Απριλίου 2003 για τον ενιαίο τύπο των εγγράφων
διευκόλυνσης της διέλευσης (FTD) και των εγγράφων
διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής διέλευσης (FRTD)
που προβλέπονται από τον κανονισμό αριθ. 693/2003/ΕΚ
(EEL 99, 17.4.2003. σ. 15)
− Απόφαση 2003/454/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2003 σχετικά με την τροποποίηση του παραρ−
τήματος 12 της κοινής προξενικής εγκυκλίου και του
παραρτήματος 14α του κοινού εγχειριδίου για τα τέλη
θεώρησης (ΕE L 152, 20.6.2003, σ. 82)
− Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1295/2003 του Συμβουλίου
της 15ης Ιουλίου 2003 για μέτρα που αποβλέπουν στη
διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης και
έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οι−
κογένειας που συμμετέχουν στους ολυμπιακούς και
παραολυμπιακούς αγώνες του 2004 στην Αθήνα (ΕΕ L
183, 22.7.2003, σ. 1)
− Απόφαση 2003/585/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιου−
λίου 2003 σχετικά με την τροποποίηση του καταλόγου
Α του παραρτήματος 2 της κοινής προξενικής εγκυκλίου
και του καταλόγου Α του παραρτήματος 5 του κοινού
εγχειριδίου ως προς την υποχρέωση θεώρησης για κα−
τόχους πακιστανικών διπλωματικών διαβατηρίων (ΕΕ L
198, 6.8.2003, σ. 13)
− Απόφαση 2003/586/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιου−
λίου 2003 σχετικά με την τροποποίηση του μέρους Ι του
παραρτήματος 3 της κοινής προξενικής εγκυκλίου και
του μέρους Ι του παραρτήματος 5α του κοινού εγχειρι−
δίου ως προς τις τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων
υποβάλλονται υποχρεωτικά στο καθεστώς θεώρησης
διέλευσης από αερολιμένα (ΕΕ L 198, 6.8.2003, σ. 15)
− Απόφαση 2003/725/ΔΗΥ του Συμβουλίου της 2ας
Οκτωβρίου 2003 που τροποποιεί το άρθρο 40 παρά−
γραφοι 1 και 7 της σύμβασης για την εφαρμογή της
συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά
με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά
σύνορα (EE L 260, 11.10.2003, σ. 37)
− Οδηγία 2003/110/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμ−
βρίου 2003 όσον αφορά τη συνδρομή κατά τη διέλευση
σε περίπτωση απομάκρυνσης δια της αεροπορικής οδού
(ΕΕ L 321, 6.12.2003, σ. 26)
− Απόφαση 2004/14/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δε−
κεμβρίου 2003 σχετικά με την τροποποίηση του τρίτου
εδαφίου (βασικά κριτήρια για την εξέταση των αιτήσε−
ων) του μέρους V της κοινής προξενικής εγκυκλίου (ΕΕ
L 5, 9.1.2004, σ. 74)
− Απόφαση 2004/15/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμ−
βρίου 2003 για τροποποίηση του σημείου 1.2 του μέρους
ΙΙ της κοινής προξενικής εγκυκλίου και την εισαγωγή νέου
παραρτήματος αυτής (ΕΕ L 5, 9.1.2004, σ. 76)

5882

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

− Απόφαση 2004/17/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δε−
κεμβρίου 2003 για τροποποίηση του μέρους V, σημείο
1.4 της κοινής προξενικής εγκυκλίου και του μέρους Ι.
σημείο 4.1.2 του κοινού εγχειριδίου σχετικά με τη συμπε−
ρίληψη της απαίτησης κατοχής ταξιδιωτικής ιατρικής
ασφάλισης μεταξύ των δικαιολογητικών προκειμένου
να χορηγηθεί ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου (ΕE L 5,
9.1.2004, σ. 79)
− Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου της
19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη δημιουργία δικτύου αξιωμα−
τικών−συνδέσμων μετανάστευσης (ΕΕ L 64, 2.3.2004, σ. 1)
− Απόφαση 2004/466/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απρι−
λίου 2004 για την τροποποίηση του κοινού εγχειριδίου
προκειμένου να συμπεριληφθεί διάταξη για επιλεκτικούς
ελέγχους στα σύνορα όσον αφορά τους ανηλίκους που
συνοδεύονται (ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 136)
− Διορθωτικό στην απόφαση 2004/466/ΕΚ του Συμ−
βουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση
του κοινού εγχειριδίου προκειμένου να συμπεριληφθεί
διάταξη για επιλεκτικούς ελέγχους στα σύνορα όσον
αφορά τους ανηλίκους που συνοδεύονται (ΕΕ L 195,
2.6.2004, σ. 44)
− Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 871/2004 του Συμβουλίου της
29ης Απριλίου 2004 για την εισαγωγή ορισμένων νέων

λειτουργιών του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν,
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομο−
κρατίας (ΕΕ L 162, 30.4.2004, σ. 29)
− Οδηγία 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απρι−
λίου 2004 σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων
να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών (ΕΕ L 261,
6.8.2004, σ. 24)
− Απόφαση 2004/573/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 περί διοργάνωσης κοινών πτήσεων για
την απομάκρυνση από το έδαφος δύο ή περισσοτέρων
κρατών μελών, υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους
έχουν εκδοθεί ατομικές απόφασης απομάκρυνσης (ΕΕ
L 261, 6.8.2004, σ. 28)
− Απόφαση 2004/574/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 για την τροποποίηση του κοινού εγχει−
ριδίου (ΕE L 261, 6.8.2004, σ. 36)
− Απόφαση 2004/581/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 για καθορισμό των ελάχιστων επιβαλ−
λομένων ενδείξεων των πινακίδων σήμανσης στα σημεία
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων (ΕΕ L 261, 6.8.2004,
σ. 119)
− Απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Ιουνί−
ου 2004 για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφορι−
ών για τις Θεωρήσεις (VIS) (ΕΕ L 213, 15.6.2004, σ. 5)
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του οτην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμ−
φωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 παρ. 1 αυτής.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΥΑΓ. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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