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Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2020 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού
των μη ουσιωδών μετακινήσεων στην ΕΕ. Μαζί με τις οδηγίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε θέσεις ζωτικής σημασίας [link], οι σημερινές οδηγίες
ανταποκρίνονται στα αιτήματα που διατυπώνονται στη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
της 26ης Μαρτίου 2020, για διευκόλυνση των ρυθμίσεων διέλευσης των επαναπατριζόμενων πολιτών,
καθώς και στις πρακτικές ανησυχίες των πολιτών και των εταιρειών σχετικά με τα μέτρα που έχουν
ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού, αλλά και των εθνικών αρχών που εφαρμόζουν
τα μέτρα.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε
τα εξής: «Μόνο αν συνεργαστούμε, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την παρούσα κρίση.
Επικροτώ το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν πλέον τον περιορισμό των
μετακινήσεων προς την ΕΕ. Τώρα παρέχουμε πρόσθετες οδηγίες ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα
αυτά θα εφαρμοστούν σε όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Όσο πιο ομοιόμορφες είναι οι εθνικές
δράσεις, τόσο πιο εύκολο είναι να γίνουν κατανοητές και σεβαστές από τους πολίτες των τρίτων
χωρών.»

Η κα Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε: «Με τις οδηγίες που εγκρίθηκαν
σήμερα, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι συνοριοφύλακες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ θα
διευκολύνουν τον επαναπατρισμό των πολιτών της ΕΕ που έχουν αποκλειστεί στο εξωτερικό και ότι δεν
θα παρεμποδίζεται η κυκλοφορία προσώπων που ασκούν ουσιώδη καθήκοντα ή έχουν ουσιώδεις
ανάγκες, λαμβάνοντας, παράλληλα, κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας και ασφάλειας.»

Οι οδηγίες αυτές, οι οποίες θα βοηθήσουν τους συνοριοφύλακες και τις αρχές θεώρησης, παρέχουν
συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού στα σύνορα, σχετικά με τη
διευκόλυνση των ρυθμίσεων διέλευσης για τον επαναπατρισμό των πολιτών της ΕΕ, καθώς και για
θέματα θεωρήσεων. Οι οδηγίες αφορούν θέματα που έθιξαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των
δεκαπενθήμερων τηλεδιασκέψεων των υπουργών Εσωτερικών καθώς και σε τεχνικές συνεδριάσεις με τα
κράτη μέλη.

Εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού των μετακινήσεων στα σύνορα
Παρέχονται λεπτομερείς πρακτικές οδηγίες στις συνοριακές αρχές για βασικά ζητήματα, όπως:

Κριτήρια άρνησης εισόδου: Ο περιορισμός μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ ισχύει για
τους μη διαμένοντες στην ΕΕ υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα ή έχουν
εκτεθεί ιδιαίτερα σε κίνδυνο μόλυνσης και θεωρούνται απειλή για τη δημόσια υγεία. Κάθε απόφαση
για άρνηση εισόδου πρέπει να είναι αναλογική και να μην εισάγει διακρίσεις. Για να προσδιοριστεί αν
από κάποιον ταξιδιώτη προκύπτει τέτοιος κίνδυνος, οι συνοριοφύλακες καλούνται να
συμβουλευθούν τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων που
διατίθενται εδώ.

-

Εξαιρέσεις: Οι πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν και
τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν
διαμένοντες στην ΕΕ εξαιρούνται από τον προσωρινό ταξιδιωτικό περιορισμό για τον σκοπό του
επαναπατρισμού τους. Οι υπήκοοι του Αγίου Μαρίνου, της Ανδόρας, του Μονακό και του
Βατικανού/Αγίας Έδρας θεωρούνται υπήκοοι κρατών μελών για τον σκοπό του επαναπατρισμού
τους. Ορισμένοι εργαζόμενοι από χώρες εκτός της ΕΕ επίσης εξαιρούνται, για παράδειγμα οι
επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι μεθοριακοί εργαζόμενοι και οι εποχικοί εργαζόμενοι στον
τομέα της γεωργίας.

-

Ασφάλεια: Όσον αφορά τους ταξιδιώτες που έχουν άδεια εισόδου, οι συνοριακές αρχές θα πρέπει
να εφαρμόζουν αυστηρά τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Θα πρέπει να επαληθεύουν τη
γνησιότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν

-

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-115-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-115-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-public-health-management-contact-novel-coronavirus-cases-EU.pdf
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συστηματικούς ελέγχους με αντιπαραβολή προς το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν με σκοπό την
προστασία από ενδεχόμενες τρομοκρατικές απειλές ή από το διασυνοριακό έγκλημα. Τα διαβατήρια
των υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να σφραγίζονται.

Έλεγχοι κατά την έξοδο: Οι συνοριακές αρχές θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
τον ταξιδιωτικό περιορισμό και οι περιπτώσεις ανησυχίας θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στις
σχετικές υγειονομικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση εξάντλησης των πόρων για τον έλεγχο των
εθνικών συνόρων, τα κράτη μέλη μπορούν να δίνουν προτεραιότητα στους ελέγχους κατά την
είσοδο έναντι των ελέγχων κατά την έξοδο, στον βαθμό του δυνατού, χωρίς να θίγονται τα εθνικά
υγειονομικά μέτρα.

-

Διέλευση και επαναπατρισμός
Τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνουν τη διέλευση προς τον τελικό προορισμό των πολιτών όλων
των κρατών μελών της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν, καθώς και των μελών των
οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, καθώς και των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι
άδειας διαμονής, καθώς και των εξαρτώμενων απ' αυτούς ατόμων, που επιστρέφουν στο κράτος μέλος
ιθαγένειας ή διαμονής.

Οι υπήκοοι της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της Τουρκίας θα πρέπει
να αντιμετωπίζονται θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όταν επαναπατρίζονται στο πλαίσιο
του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ καθώς είναι κράτη που συμμετέχουν στον εν λόγω
μηχανισμό.

Αιτήσεις θεώρησης και υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής
Τα προξενεία των κρατών μελών θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά και να διασφαλίζουν την ελάχιστη
υπηρεσία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης από ταξιδιώτες που εξαιρούνται από τους
προσωρινούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Δεν θα πρέπει να τιμωρούνται οι ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ οι οποίοι, εξαιτίας των ταξιδιωτικών
περιορισμών, είναι αναγκασμένοι να παραμείνουν στην ΕΕ για διάστημα μεγαλύτερο από το
επιτρεπόμενο. Όσον αφορά τους ταξιδιώτες που βρίσκονται επί του παρόντος εντός του χώρου Σένγκεν
με θεώρηση βραχείας διαμονής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν για διάστημα μεγαλύτερο
απ' αυτό που επιτρέπει η θεώρησή τους, τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν τη θεώρηση για
μέγιστη διαμονή 90 ημερών εντός οποιουδήποτε διαστήματος 180 ημερών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να εκδίδουν θεώρηση μακράς διάρκειας ή προσωρινή άδεια διαμονής στους κατόχους
θεώρησης βραχείας διαμονής και σ' αυτούς που ταξιδεύουν χωρίς υποχρέωση θεώρησης, οι οποίοι είναι
αναγκασμένοι να παραμείνουν για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180
ημερών.

Τα κράτη μέλη παροτρύνονται επίσης να μην επιβάλλουν κυρώσεις σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών οι
οποίοι δεν θα μπορέσουν να αναχωρήσουν εγκαίρως εξαιτίας των ταξιδιωτικών περιορισμών. Η
υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής που οφείλεται στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς δεν
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία μελλοντικών αιτήσεων θεώρησης.

Περισσότερες πληροφορίες
Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς
την ΕΕ, με τη διευκόλυνση των ρυθμίσεων διέλευσης για τον επαναπατρισμό των πολιτών της ΕΕ και με
τις συνέπειες στην πολιτική θεωρήσεων

Κοινή δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2020

 

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Adalbert JAHNZ (+ 32 2 295 31 56)
BERARD Laura (+32 2 295 57 21)
Ciara BOTTOMLEY (+32 2 296 99 71 )

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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