
Βοηθάει τις εθνικές 
διοικητικές αρχές και 

αρχές επιβολής του 
νόμου στην καλύτερη 

περιφρούρηση του 
χώρου Σένγκεν, 

την καταπολέμηση 
του εγκλήματος 

και τον εντοπισμό 
εξαφανισθέντων 

προσώπων.

Έχετε απορίες σχετικά µε την ΕΕ;
Η Άµεση Ευρώπη είναι µια υπηρεσία που σας βοηθά 

να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήµατά σας 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αριθµός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Ορισµένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν 
την πρόσβαση στους αριθµούς 00 800 ή µπορεί να χρεώνουν 

την κλήση.
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Τι είναι ο χώρος Σένγκεν;
Ο χώρος Σένγκεν καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της ευρω-
παϊκής ηπείρου, στο οποίο έχουν καταργηθεί οι έλεγχοι στα 
κοινά εσωτερικά σύνορα. Οι χώρες που συμμετέχουν εφαρ-
μόζουν κοινούς κανόνες για τους ελέγχους στα εξωτερικά 
σύνορα του χώρου Σένγκεν, καθώς και στα ζητήματα της έκ-
δοσης θεωρήσεων και της συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών 
και δικαστικών υπηρεσιών σε ποινικές υποθέσεις (βλέπε την 
ιστοσελίδα που αναφέρεται στο τέλος αυτού του φυλλαδίου 
για έναν κατάλογο των χωρών Σένγκεν).

Τι είναι το σύστημα πληροφοριών 
Σένγκεν;
Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (και η δεύτερη γενιά του 
συστήματος, το SIS II), εντάσσεται στον πυρήνα της συνεργα-
σίας Σένγκεν. Πρόκειται για ένα σύστημα πληροφοριών που 
επιτρέπει στις αρχές συνοριακού ελέγχου και στις τελωνειακές 
και αστυνομικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη διενέρ-
γεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν καθώς και εντός 
του χώρου Σένγκεν να διακινούν καταχωρίσεις σε σχέση με 
καταζητούμενα ή εξαφανισθέντα πρόσωπα ή πράγματα, όπως 
κλεμμένα οχήματα και έγγραφα. Κατά συνέπεια, το SIS II συνεχί-
ζει το σημαντικό έργο της αντιστάθμισης της κατάργησης των 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και διευκολύνει την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου Σένγκεν.

Το SIS II παρέχει πληροφορίες για άτομα που δεν έχουν δικαί-
ωμα εισόδου ή παραμονής στο χώρο Σένγκεν, ή για όσους 
καταζητούνται σε σχέση με εγκληματικές δραστηριότητες. Το 
SIS II περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για εξαφανισθέντα 
πρόσωπα, ιδίως παιδιά ή άλλα ευάλωτα άτομα που χρήζουν 
προστασίας. Επιπλέον, στο SIS II καταγράφονται στοιχεία ορι-
σμένων πραγμάτων, όπως αυτοκίνητα, πυροβόλα όπλα, σκά-
φη και έγγραφα ταυτότητας, που έχουν ενδεχομένως χαθεί, 
κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη εγκλήματος.

Κατ’ ουσίαν, μια τελωνειακή, αστυνομική, δικαστική ή συναφής 
διοικητική αρχή σε μια χώρα μπορεί να εισαγάγει μια «καταχώ-
ριση», η οποία περιγράφει το πρόσωπο ή το πράγμα που ανα-
ζητείται. Οι λόγοι εισαγωγής καταχώρισης είναι οι εξής:

•  Η άρνηση εισόδου σε πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα 
εισόδου ή η απαγόρευση παραμονής στην επικράτεια 
Σένγκεν

•  Η ανεύρεση και η θέση σε κράτηση προσώπου για το 
οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

•  Η συνδρομή στον εντοπισμό ατόμων κατόπιν αιτήματος 
των δικαστικών αρχών ή των αρχών επιβολής του νόμου

•  Η ανεύρεση και η προστασία εξαφανισθέντων
•  Η ανεύρεση κλεμμένων ή απολεσθέντων περιουσιακών 

στοιχείων.
Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο SIS II είναι τα αναγκαία 
για την ταυτοποίηση προσώπου (περιλαμβανομένης φωτο-
γραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων), καθώς και πληρο-
φορίες που σχετίζονται με την καταχώριση (περιλαμβανομέ-
νης της δέουσας ενέργειας). 

Ποιες αρχές διαθέτουν πρόσβαση 
στα δεδομένα του SIS II;
Η πρόσβαση στο SIS II περιορίζεται στις εθνικές αρχές επιβο-
λής του νόμου, και τις εθνικές δικαστικές και διοικητικές αρχές. 
Οι εν λόγω αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα δε-
δομένα του SIS II που τους είναι αναγκαία για την εκπλήρωση 
της συγκεκριμένης αποστολής τους. Οι ευρωπαϊκοί οργανι-
σμοί Europol και Eurojust διαθέτουν περιορισμένα δικαιώμα-
τα πρόσβασης, για τη διεξαγωγή ορισμένων ειδών ερευνών. 

Πώς διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;
Οι αρχές σε κάθε χώρα που χρησιμοποιούν το SIS II υποχρε-
ούνται να ελέγχουν την ποιότητα των πληροφοριών που εισά-
γουν στο σύστημα. Στο χώρο Σένγκεν υφίστανται αυστηρές 
απαιτήσεις για την προστασία δεδομένων. Εφόσον αποθηκεύ-
ονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για κάποιο άτομο, το 
εν λόγω πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση σε 
αυτά και να ελέγξει την ακρίβεια και το νόμιμο της καταχώ-
ρισής τους. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους.

Μπορεί να υπάρξει άρνηση της παροχής πρόσβασης, μόνο 
όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση νόμιμης ενέργει-
ας σε σχέση με καταχώριση, και για την προστασία των δικαι-
ωμάτων και των ελευθεριών άλλων προσώπων. 

Τι συμβαίνει αν το όνομά μου 
χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά από 
κάποιον που εμπλέκεται σε έγκλημα 
ή παράνομη είσοδο στο χώρο 
Σένγκεν;
Κάποιες φορές, κατά την τέλεση εγκλημάτων, ή την προσπά-
θεια εισόδου ή παραμονής στο χώρο Σένγκεν, χρησιμοποιεί-
ται πλαστή ταυτότητα. Αυτή η κατάχρηση συνδέεται συχνά με 
απολεσθέντα ή κλεμμένα έγγραφα ταυτότητας. Αν μια τέτοια 
κατάσταση οδηγήσει στην εισαγωγή καταχώρισης στο SIS II, 
μπορεί να έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στον αθώο του οποίου 
έχει κλαπεί η ταυτότητα. Ωστόσο, έχουν θεσπιστεί διεξοδικές 
διαδικασίες για την προστασία των συμφερόντων αυτών των 
αθώων (βλέπε παρακάτω).

Πώς να υποβάλετε αίτηση 
πρόσβασης, διόρθωσης ή 
διαγραφής, και σε περιπτώσεις 
κατάχρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σας.
Αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά στοιχεία σας έχουν υποστεί 
κατάχρηση, ή απαιτείται η διόρθωση ή η διαγραφή τους, μπο-
ρείτε να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά σε οποιαδήποτε χώρα 
Σένγκεν, επικοινωνώντας με την αρμόδια αρχή (κατά κανόνα 
την εθνική αρχή προστασίας δεδομένων ή την αρμόδια αρχή 
για την ποιότητα των εθνικών δεδομένων που εισάγονται στο 
SIS II). Αν βρίσκεστε έξω από το χώρο Σένγκεν, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το προξενείο μιας χώρας Σένγκεν στην 
εκάστοτε χώρα όπου ζείτε. Θα ενημερωθείτε για την έκβαση 
της αίτησής σας το αργότερο εντός τριών μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το SIS II 
και τα δικαιώματά σας στη διεύθυνση:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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