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ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 3/2012

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 27η Σεπτεµβρίου 2012 στο
κατάστηµά της, αποτελούµενη από τους Π. Χριστόφορο, Πρόεδρο, Λ. Κοτσαλή, Α.
Πράσσο, Α.Ι. Μεταξά, ∆. Μπριόλα, Γ. Πάντζιου, τακτικά µέλη, και το αναπληρωµατικό
µέλος Κ. Χριστοδούλου, σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους Α. Ρουπακιώτη, ο
οποίος έχει παραιτηθεί. Μετά από εντολή του Προέδρου συµµετείχε επίσης το
αναπληρωµατικό µέλος της Αρχής Π. Τσαντίλας, ως εισηγητής, µε δικαίωµα ψήφου. Στη
συνεδρίαση παρέστησαν, µετά από εντολή του Προέδρου, η Ε. Χατζηλιάση και Ε.
Μαραγκού, νοµικοί ελεγκτές, ως βοηθοί εισηγητή και η Μ. Γιαννάκη, υπάλληλος του
τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας.
Η Αρχή συνεδρίασε προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τις νόµιµες
προϋποθέσεις καταχώρισης και διαγραφής αλλοδαπών από το Σύστηµα Πληροφοριών
Σένγκεν βάσει του άρθρου 96 της Σύµβασης Εφαρµογής της Συνθήκης Σένγκεν και από
τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών ενόψει και συναφών εκκρεµών
υποθέσεων του Τµήµατος.
Η Αρχή, αφού άκουσε τον εισηγητή και τους βοηθούς εισηγητές, οι οποίοι στη
συνέχεια αποχώρησαν, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, εκδίδει την ακόλουθη

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

1. Η Συµφωνία Σένγκεν του 1985 και η Σύµβαση Εφαρµογής της Συµφωνίας Σένγκεν
(στο εξής και ΣΕΣΣ)1, η οποία τέθηκε σε εφαρµογή το 1995, οδήγησαν στην
κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα των κρατών που την είχαν
υπογράψει, καθώς και στη δηµιουργία ενιαίων εξωτερικών συνόρων, στα οποία οι
έλεγχοι εισόδου στο «χώρο Σένγκεν» πραγµατοποιούνται µε βάση τις ίδιες
διαδικασίες. Με την ίδια Σύµβαση καθιερώθηκαν κοινοί κανόνες για την έκδοση
θεωρήσεων, την παροχή ασύλου και τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, ώστε να είναι
εφικτή η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό του «χώρου Σένγκεν»
χωρίς παράλληλα να διαταράσσεται η δηµόσια ασφάλεια. Το σηµαντικότερο από τα
αποκαλούµενα «αντισταθµιστικά» µέτρα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
αποτελεί η δηµιουργία και λειτουργία ενός κοινού συστήµατος πληροφοριών, του
Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν [(Schengen Information System – SIS) στο εξής
και ΣΠΣ], το οποίο δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της βελτίωσης της συνεργασίας
µεταξύ των αστυνοµικών και δικαστικών αρχών. Το ΣΠΣ είναι µία βάση δεδοµένων
που επιτρέπει στις αρµόδιες αρχές των κρατών Σένγκεν την ανταλλαγή δεδοµένων
αναφορικά µε ορισµένες κατηγορίες προσώπων και πραγµάτων 2. Ειδικότερα στο
ΣΠΣ καταχωρούνται πληροφορίες σχετικά µε πρόσωπα που καταζητούνται από τις
δικαστικές αρχές, µε ανεπιθύµητους αλλοδαπούς, µε πρόσωπα που έχουν
εξαφανισθεί καθώς και µε πρόσωπα τα οποία τίθενται υπό διακριτική
παρακολούθηση. Ως εγγύηση των δικαιωµάτων των πολιτών η ΣΕΣΣ προβλέπει,
µεταξύ άλλων

3

, τη λειτουργία µιας ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου σε κάθε

συµβαλλόµενο κράτος, η οποία είναι αρµόδια να εξετάζει, αν από την επεξεργασία
θίγονται τα δικαιώµατα των ενδιαφεροµένων προσώπων (άρθρο 114 ΣΕΣΣ). Στην

1. Η Ελλάδα µε το ν. 2514/1997 κύρωσε τη Συµφωνία Σένγκεν, τη Σύµβασης Εφαρµογής της Συµφωνίας
Σένγκεν καθώς και τα πρωτόκολλα και τις συµφωνίες προσχώρησης των υπολοίπων κρατών µελών της
ΕΕ.
2 Η εγκατάσταση, η λειτουργία και χρήση του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν ρυθµίζεται στα άρθρα
92-101 της ΣΕΣΣ.
3 Η ΣΕΣΣ περιέχει ειδικό κεφάλαιο για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και την ασφάλεια
αυτών στο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΠΣ (άρθρα 102 – 118).
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Ελλάδα η αρµοδιότητα αυτή έχει ανατεθεί µε το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχ. ιε΄ του ν.
2472/1997

στην

Αρχή

Προστασίας

∆εδοµένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα.

Παράλληλα, µε βάση τη νοµοθεσία για την είσοδο και διαµονή αλλοδαπών στην
Ελλάδα (άρθρο 82 του ν. 3386/2005), τηρείται και ο Εθνικός Κατάλογος
Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών (στο εξής και ΕΚΑΝΑ). Τα κριτήρια και η διαδικασία
εγγραφής και διαγραφής αλλοδαπών από τον κατάλογο αυτό καθορίζονται µε την υπ’
αριθ. 4000/4/32 - ιβ'/4.9.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1353/14.9.2006) κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών,
Εθνικής Άµυνας, ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξης (στο εξής και ΚΥΑ). Η Αρχή
είναι αρµόδια να ελέγχει (στο πλαίσιο εξέτασης των αντιρρήσεων των υποκειµένων
των δεδοµένων – άρθρο 13 του ν. 2472/1997) και τη νοµιµότητα των καταχωρίσεων
στον ΕΚΑΝΑ.
2. Το άρθρο 96 της ΣΕΣΣ ορίζει ότι: «1. Τα δεδοµένα σχετικά µε αλλοδαπούς
καταχωρούνται σε αρχείο βάσει µιας εθνικής καταχωρίσεως, η οποία έχει έρεισµα στις
αποφάσεις των αρµοδίων διοικητικών αρχών και δικαστηρίων, σύµφωνα µε τους
διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νοµοθεσίας. 2. Οι αποφάσεις µπορούν να έχουν
ως αιτιολογία την απειλή της δηµόσιας τάξεως και ασφαλείας καθώς και της εθνικής
ασφάλειας που ενδέχεται να συνιστά η παρουσία ενός αλλοδαπού επί του εθνικού
εδάφους. Αυτή µπορεί, κυρίως, να είναι η περίπτωση: α) Αλλοδαπού, ο οποίος έχει
καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη επισύρουσα ποινή στερητική της ελευθερίας
τουλάχιστον ενός έτους, β) Αλλοδαπού, εις βάρος του οποίου υπάρχουν αποχρώσεις
ενδείξεις ότι διέπραξε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, συµπεριλαµβανοµένων και όσων
αναφέρονται στο άρθρο 71 ή εις βάρος του οποίου υπάρχουν συγκεκριµένες ενδείξεις
ότι έχει προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες τέτοιων αξιόποινων πράξεων επί του
εδάφους ενός Συµβαλλόµενου Μέρους. 3. Οι αποφάσεις µπορούν επίσης να έχουν
αιτιολογία ότι εις βάρος του αλλοδαπού έχει επιβληθεί το µέτρο της αποµακρύνσεως,
αποποµπής ή απελάσεως, το οποίο δεν αναβλήθηκε ούτε ανεστάλη και περιέχει ως
παρεπόµενη κύρωση την απαγόρευση εισόδου ή διαµονής, στηριζόµενη στη µη τήρηση
του εθνικού δικαίου ως προς την είσοδο και διαµονή των αλλοδαπών».
Από το παραπάνω άρθρο της ΣΕΣΣ προκύπτει ότι η καταχώριση στο ΣΠΣ λαµβάνει
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χώρα βάσει µίας εθνικής καταχώρισης, η οποία έχει έρεισµα στις αποφάσεις των
αρµοδίων διοικητικών αρχών και δικαστηρίων. Στην Ελλάδα η τήρηση του Εθνικού
Καταλόγου Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών προβλέπεται στο άρθρο 82 του ν. 3386/2005,
το οποίο ορίζει ότι «Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης τηρεί κατάλογο ανεπιθύµητων
αλλοδαπών. Τα κριτήρια και η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής αλλοδαπών από
τον κατάλογο αυτόν καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξης». Με βάση την ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη εκδόθηκε η µε
αριθµό 4000/4/32-ιβ΄/4.9.2006 ΚΥΑ, το άρθρο 1 της οποίας προβλέπει ότι: «1. Στον
Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) εγγράφονται: α. Οι
αλλοδαποί σε βάρος των οποίων διατάχθηκε η απέλαση από τη χώρα, βάσει
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης. β. Αλλοδαποί, των οποίων η παρουσία στο
ελληνικό έδαφος, αποτελεί απειλή για την εθνική ή τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια
τάξη. Τέτοια απειλή υπάρχει ιδίως όταν σε βάρος του αλλοδαπού υπάρχουν
αποχρώσεις ενδείξεις ότι τέλεσε σοβαρή αξιόποινη πράξη ή ενδείξεις ότι προέβη σε
προπαρασκευαστικές πράξεις για την τέλεση τέτοιας πράξης [(άρθρο 96 Σύµβασης
Εφαρµογής της Συµφωνίας Σένγκεν (SCHENGEN) (Σ.Ε.Σ.Σ.), όπως αυτή κυρώθηκε
µε το ν. 2514/1997 (Α΄-140)]. γ. Αλλοδαποί σε βάρος των οποίων συντρέχουν λόγοι
δηµόσιας υγείας κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο δ΄ της παρ.1 του άρθρου 76 του ν.
3386/2005. 2 Οι αλλοδαποί που εγγράφονται στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. εγγράφονται παράλληλα
και στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SCHENGEN), εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 94 της Σ.Ε.Σ.Σ.».
3. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της ανωτέρω ΚΥΑ εγγράφονται υποχρεωτικά στον ΕΚΑΝΑ
οι αλλοδαποί σε βάρος των οποίων έχει διαταχθεί δικαστική ή διοικητική απέλαση. Η
διοικητική απέλαση διατάσσεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 76
παρ. 1 του ν. 3386/2005 για την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων
τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, το οποίο ορίζει ότι: «Η διοικητική απέλαση
αλλοδαπού επιτρέπεται εφόσον: α) Έχει καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική
της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής, για εγκλήµατα
προσβολής του πολιτεύµατος, προδοσίας της Χώρας, εγκλήµατα σχετικά µε την εµπορία
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και διακίνηση ναρκωτικών, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
διεθνή οικονοµικά εγκλήµατα, εγκλήµατα µε χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας,
εγκλήµατα περί το νόµισµα, εγκλήµατα αντίστασης, αρπαγής ανηλίκου, κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής,
απάτης, υπεξαίρεσης,

εκβίασης,

τοκογλυφίας,

του

νόµου περί µεσαζόντων,

πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήµισης, λαθρεµπορίας, για
εγκλήµατα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθροµεταναστών στο
εσωτερικό της Χώρας ή τη διευκόλυνση της µεταφοράς ή προώθησης τους ή της
εξασφάλισης καταλύµατος σε αυτούς για απόκρυψη και εφόσον η απέλαση του δεν
διατάχθηκε από το αρµόδιο δικαστήριο, β) Έχει παραβιάσει τις διατάξεις του νόµου
αυτού, γ) Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος είναι επικίνδυνη για τη δηµόσια τάξη ή
την ασφάλεια της Χώρας. (Ο αλλοδαπός θεωρείται επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη ή
ασφάλεια ιδίως όταν σε βάρος του ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκηµα που τιµωρείται
µε στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών (3) µηνών 4), δ) Η παρουσία του
στο ελληνικό έδαφος συνιστά κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, επειδή πάσχει από
λοιµώδες νόσηµα ή ανήκει σε οµάδες ευάλωτες σε λοιµώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της
κατάστασης της δηµόσιας υγείας στη χώρα προέλευσης τους ή της χρήσης ενδοφλέβιων
µη σύννοµων ουσιών ή του ότι είναι εκδιδόµενο πρόσωπο, κατά την έννοια των
διατάξεων του ν. 2734/1999, ή του ότι διαµένει υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους
στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, όπως τα θέµατα αυτά καθορίζονται από υγειονοµικές
διατάξεις».
4. Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 96 της ΣΕΣΣ και 1 της ΚΥΑ
4000/4/32-ιβ΄/4.9.2006 προκύπτει ότι δεν είναι αυτοδίκαιη η καταχώριση στο ΣΠΣ
κάθε προσώπου που εγγράφεται στον ΕΚΑΝΑ. Η καταχώριση στο ΣΠΣ επιτρέπεται
µόνον όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 96 της ΣΕΣΣ.
5. Οι διατάξεις της ΚΥΑ δεν προβλέπουν πρωτογενείς προϋποθέσεις εγγραφής στον
ΕΚΑΝΑ, αλλά αντίθετα παραπέµπουν στις διατάξεις του ποινικού κώδικα για τη
δικαστική απέλαση, στο άρθρο 76 του ν. 3386/2005 για τη διοικητική απέλαση και
4

Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄ (όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 48 του ν. 3772/2009)

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.2 β του άρθρου 25 του ν.3938/2011,ΦΕΚ Α 61/31.3.2011.
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επαναλαµβάνουν τις διατυπώσεις του άρθρου 96 της ΣΕΣΣ ως προς τους
«ανεπιθύµητους» αλλοδαπούς, των οποίων η παρουσία στο ελληνικό έδαφος
ενδέχεται να συνιστά «απειλή για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια ή για την εθνική
ασφάλεια». Για το λόγο αυτό οι επιφυλάξεις σχετικά µε τη συνταγµατικότητα της
ρυθµίσεως του θέµατος εγγραφής και διαγραφής από τον ΕΚΑΝΑ µε τον τύπο της
υπουργικής απόφασης, δεδοµένου ότι κατά την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας οι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να ορίζονται γενικώς
και αντικειµενικώς, µε τυπικό νόµο ή κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης µε διάταγµα,
δεν τυγχάνουν περαιτέρω έρευνας, διότι δεν ασκούν επιρροή στην επίλυση των υπό
έρευνα ζητηµάτων.
6. Περαιτέρω, από τη συνδυαστική ερµηνεία των διατάξεων των άρθρων 96 παρ. 3 της
ΣΕΣΣ και 76 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν. 3386/2005 προκύπτει ότι οποιαδήποτε
παραβίαση του τελευταίου νόµου σχετικά µε την είσοδο και διαµονή υπηκόων τρίτων
χωρών στην ελληνική επικράτεια, η οποία έχει οδηγήσει στη διοικητική απέλαση του
αλλοδαπού (όπως για παράδειγµα η χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων ή η
ανάκληση ιθαγένειας λόγω χρήσης πλαστών πιστοποιητικών) δικαιολογεί την
καταχώριση του στον ΕΚΑΝΑ και στο ΣΠΣ. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που
έχει διαταχθεί η δικαστική απέλαση αλλοδαπού βάσει του άρθρου 74 του ΠΚ λόγω
καταδίκης για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στο ν. 3386/2005 (άρθρο 82,
παράνοµη επάνοδος στη χώρα αλλοδαπού ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στον
ΕΚΑΝΑ, άρθρο 83 είσοδος/έξοδος αλλοδαπού από την Ελλάδα χωρίς τις νόµιµες
διατυπώσεις).
7. Το άρθρο 96 παρ. 2 της ΣΕΣΣ προβλέπει ότι η καταχώριση ενός αλλοδαπού στο ΣΠΣ
µπορεί να έχει ως αιτιολογία το γεγονός ότι η παρουσία του τελευταίου επί του
εθνικού εδάφους συνιστά απειλή «για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια ή για την εθνική
ασφάλεια». Ως τέτοια απειλή µπορεί να θεωρείται ο αλλοδαπός, ο οποίος είτε α) έχει
καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη που επισύρει ποινή στερητική της ελευθερίας
τουλάχιστον ενός έτους (για αξιόποινες πράξεις, δηλαδή, των οποίων το κατώτερο
πλαίσιο της στερητικής της ελευθερίας ποινής είναι ένα έτος) είτε β) σε βάρος του
οποίου υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι διέπραξε σοβαρές αξιόποινες πράξεις ή
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συγκεκριµένες ενδείξεις ότι έχει προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες τέτοιων
αξιόποινων πράξεων. Από τη συνδυαστική ερµηνεία του άρθρου 96 παρ. 2 της ΣΕΣΣ
και του άρθρου 76 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ν. 3386/2005 προκύπτει ότι ως «σοβαρές
αξιόποινες πράξεις» νοούνται όχι µόνο αυτές που επισύρουν ποινή στερητική της
ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους αλλά και όσες ρητά απαριθµούνται στη διάταξη
του 76 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ανωτέρω νόµου, καθώς ο εθνικός νοµοθέτης έχει
αξιολογήσει ότι η τέλεση και αυτών των πράξεων συνιστά απειλή της δηµοσίας
τάξης και ασφάλειας ή τις εθνικής ασφάλειας και για το λόγο είναι δυνατόν να
οδηγήσουν στην απέλαση ενός αλλοδαπού. Πιο συγκεκριµένα ως «σοβαρές
αξιόποινες πράξεις» νοούνται και τα εγκλήµατα της προσβολής του πολιτεύµατος,
της προδοσίας της Χώρας, τα εγκλήµατα σχετικά µε την εµπορία και διακίνηση
ναρκωτικών, τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, τα διεθνή
οικονοµικά εγκλήµατα, τα εγκλήµατα µε χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας, τα
εγκλήµατα περί το νόµισµα, τα εγκλήµατα αντίστασης, αρπαγής ανηλίκου, κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής,
απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόµου περί µεσαζόντων,
πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήµισης, λαθρεµπορίας, τα
εγκλήµατα που αφορούν τα όπλα, τις αρχαιότητες, την προώθηση λαθροµεταναστών
στο εσωτερικό της Χώρας ή τη διευκόλυνση της µεταφοράς ή προώθησης τους ή της
εξασφάλισης καταλύµατος σε αυτούς για απόκρυψη.
8. Για τη νοµιµότητα της καταχώρισης τόσο σε περίπτωση καταδίκης όσο και σε
περίπτωση ύπαρξης αποχρωσών ενδείξεων για την τέλεση «σοβαρής αξιόποινης
πράξης» η απόφαση του αρµοδίου οργάνου θα πρέπει επιπλέον να λαµβάνει υπόψη
και να συνεκτιµά όλες τις συνθήκες τέλεσης ενός αδικήµατος και να εκφέρει ειδικώς
αιτιολογηµένη κρίση για την «απειλή» που συνιστά η παρουσία ενός αλλοδαπού επί
του εθνικού εδάφους. Η ερµηνεία αυτή συµβαδίζει και µε τη νοµολογία των
διοικητικών δικαστηρίων. Πράγµατι, προκειµένου τα διοικητικά δικαστήρια να
θεωρήσουν νόµιµη την αιτιολογία της ∆ιοίκησης για την απέλαση αλλοδαπού τόσο
για λόγους καταδίκης για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ν. 2910/2001 (αντίστοιχη διάταξη µε αυτή του άρθρου
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76 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ν. 3386/2005) όσο και για λόγους «απειλής της δηµοσίας
τάξης ή ασφάλειας της χώρας», απαιτούν από την τελευταία, κατά την άσκηση της
διακριτικής της ευχέρειας σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της
αναλογικότητας, να λαµβάνει υπόψη και να συνεκτιµά όλες τις συνθήκες τέλεσης
ενός αδικήµατος και να εκφέρει ειδικώς αιτιολογηµένη κρίση για την εν λόγω
«απειλή»5. Επιπλέον, έχει γίνει δεκτό ότι για την αναλογικότητα του µέτρου της
απέλασης θα πρέπει να εκτιµάται το χρονικό διάστηµα που παρήλθε από την
αξιόποινη συµπεριφορά και την καταδίκη και το κατά πόσο ο αλλοδαπός υπέπεσε
έκτοτε σε νέα αδικήµατα.
9. Το άρθρο 112 της ΣΕΣΣ ορίζει ότι: «1. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που
έχουν καταχωρηθεί στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν για την αναζήτηση προσώπων,
διατηρούνται µόνον όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του
επιδιωκόµενου σκοπού. Το αργότερο τρία χρόνια µετά την καταχώρισή τους σε αρχείο
η αναγκαιότητα διατηρήσεώς τους πρέπει να εξετάζεται από το καταχωρούν
Συµβαλλόµενο Μέρος. Για τις καταχωρίσεις του άρθρου 99 η προθεσµία αυτή διαρκεί
ένα έτος».
Η Κοινή Αρχή Ελέγχου Σένγκεν (η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 115 της
ΣΕΣΣ) έχει κρίνει ότι για την αναγκαιότητα διατήρησης της καταχώρισης πρέπει να
υφίσταται αιτιολογηµένη απόφαση. Κατά συνέπεια έλλειψη αιτιολογηµένης
απόφασης καθιστά την καταχώριση παράνοµη και διαγραπτέα.

Συµπερασµατικά η Αρχή δέχθηκε ότι:
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

5 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 374/2011 (καταδίκη για αδίκηµα που προβλέπεται στο άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. α΄
του ν. 2910/2001), ΣτΕ 427/2009, ΣτΕ 1127/2009, ΣτΕ 2414/2008 (αλλοδαποί επικίνδυνοι για τη
δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας). Οι αποφάσεις αυτές εκδόθηκαν υπό το προϊσχύσαν δίκαιο του
ν. 2910/2001, το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. α΄ και γ΄ του οποίου είχε αντίστοιχη διατύπωση µε αυτή του
άρθρου 76 παρ. 1 στοιχ. α΄ και γ΄ του ισχύοντος νόµου 3386/2005.
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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,
εφόσον η πράξη αξιολογείται ότι συνιστά απειλή της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας,
ε) αποχρώσεις ενδείξεις για διάπραξη ή προπαρασκευαστικές ενέργειες σοβαρής
αξιόποινης πράξης, δικαιολογούν την εγγραφή στο ΣΠΣ, εφόσον η πράξη
αξιολογείται ότι συνιστά απειλή της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας,
στ) ως σοβαρές αξιόποινες πράξεις νοούνται αυτές για τις οποίες προβλέπεται ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και όσες αναφέρονται ρητά στη διάταξη του
άρθρου 76 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ν. 3386/2005
ζ) 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,
η) ο αλλοδαπός διαγράφεται από το ΣΠΣ, αν παρέλθει τριετία από την καταχώριση
και δεν εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση για την αναγκαιότητα διατήρησης της
καταχώρισης.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Π. Χριστόφορος

Μ. Γιαννάκη
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