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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Αρχή, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της να ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο
στο εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, ερμήνευσε τις
σχετικές διατάξεις της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν (ν.
2514/1997), του νόμου για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (ν. 3386/2005) και της
σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Με την 3/2010 Γνωμοδότηση,
καθόσον αφορά τις προϋποθέσεις καταχώρισης και διαγραφής
αλλοδαπών τρίτων χωρών από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (ΣΠΣ)
και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ), η Αρχή
δέχθηκε τα εξής:
α) η καταχώριση αλλοδαπού τρίτης χώρας στον κατάλογο ΕΚΑΝΑ
δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την εγγραφή στο ΣΠΣ,
β) η καταχώριση στο ΣΠΣ γίνεται εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 96 της ΣΕΣΣ,
γ) δικαστική ή διοικητική απέλαση κατ’ εφαρμογήν της εθνικής
νομοθεσίας για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην
ελληνική επικράτεια δικαιολογεί την καταχώριση του αλλοδαπού και
στους δύο καταλόγους (ΕΚΑΝΑ και ΣΠΣ),
δ) καταδίκη αλλοδαπού από εθνικό δικαστήριο σε αδίκημα, για το
οποίο προβλέπεται ποινή τουλάχιστον ενός (1) έτους, συνιστά λόγο
εγγραφής στο ΣΠΣ,
ε) αποχρώσες ενδείξεις για διάπραξη ή προπαρασκευαστικές
ενέργειες αξιόποινης πράξης, για την οποία προβλέπεται ποινή
τουλάχιστον ενός (1) έτους, δικαιολογούν την εγγραφή στο ΣΠΣ,
εφόσον η πράξη αξιολογείται ότι συνιστά απειλή της δημόσιας τάξης
και ασφάλειας,
στ) διοικητική απέλαση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο
76 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ν. 3386/2005 καθώς και για το λόγο ότι η

παρουσία ενός αλλοδαπού κρίνεται αιτιολογημένα ως επικίνδυνη για
τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια της χώρας δικαιολογεί την εγγραφή
του αλλοδαπού στον ΕΚΑΝΑ,
ζ) η διάταξη του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 3772/2009, που
αντικατέστησε την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν.
3386/2005, στο μέτρο που ορίζει ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη αλλοδαπός για το γεγονός και μόνο ότι
σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για αδίκημα τιμωρούμενο με
ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών, είναι
αντισυνταγματική ως προσκρούουσα στο δικαίωμα της ελεύθερης
κυκλοφορίας (άρθρο 5 παρ. 1 Σ) και στην αρχή της αναλογικότητας
(άρθρο 25 παρ. 1 Σ),
η) ο αλλοδαπός διαγράφεται από το ΣΠΣ, αν παρέλθει τριετία από
την καταχώριση και δεν εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση για την
αναγκαιότητα διατήρησης της καταχώρισης.
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