
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑΞΙ∆ΙΑ, ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

 

Ε. Ποιες χώρες έχουν υπογράψει την συνθήκη Σένγκεν: 

Α. Αυστρία, Βέλγιο,  ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ελλάδα, 

Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία 

Σχετικές ιστοσελίδες:  

- http://ec.europa.eu/youreurope/nav/el/citizens/travelling/schengen-area/index.html 

- http://europa.eu/constitution/el/ptoc112_el.htm 

 

Ε. Τι διαφορά υπάρχει µεταξύ χωρών Σένγκεν και µη; 

A. Μεταξύ των χωρών Σένγκεν έχουν καταργηθεί τα σύνορα και ο έλεγχος 

ταυτοτήτων/διαβατηρίων. Γι’αυτό το λόγο κατά την έξοδο από την Ελλάδα προς άλλη 

χώρα Σένγκεν δεν γίνεται έλεγχος από αστυνοµικούς αλλά από ιδιωτικούς υπαλλήλους 

που έχουν αναλάβει την φύλαξη (secutiry). Η αστυνοµία έχει το δικαίωµα να κάνει 

δειγµατοληπτικούς ελέγχους αλλά αυτό το δικαίωµα πρακτικά δεν ασκείται. 

 

Ε. ∆εν υπάρχει καµία περίπτωση να κάνουν ελέγχους ταυτοτήτων/διαβατηρίων ανάµεσα 

σε δύο χώρες Σένγκεν; 

Α. Πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους, θεωρητικά κάθε χώρα Σένγκεν έχει το 

δικαίωµα να «παγώσει» την συνθήκη για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Για να γίνει 

κάτι τέτοιο θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί λόγοι ασφαλείας (π.χ. συνδιάσκεψη των 

G7 στη Γένοβα το 2001). Η Ελλάδα δεν έχει παγώσει ποτέ την συνθήκη. 

 

Ε. Μπορώ να ταξιδέψω εντός ΕΕ χωρίς διαβατήριο; 

Α. Σαφέστατα οι Έλληνες πολίτες µπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση µε έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα: «Ως υπήκοος ενός κράτους µέλους της 

Ένωσης, έχετε το δικαίωµα να πηγαίνετε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ένωσης χωρίς 

ιδιαίτερες διατυπώσεις. Αρκεί να είστε κάτοχος έγκυρης ταυτότητας ή διαβατηρίου.» 

Σχετικές ιστοσελίδες: 

- http://ec.europa.eu/youreurope/nav/el/citizens/travelling/entry-

procedures/worker/index_el.html 

- http://europa.eu/abc/travel/index_el.htm 

 

E. Μπορώ να ταξιδέψω εντός Σένγκεν χωρίς διαβατήριο; 

A. Ναι. 

 

E. Μπορώ να ταξιδέψω εντός ΕΕ αλλά εκτός Σένγκεν χωρίς διαβατήριο; 

A. Ναι. 

 

Ε. Μπορώ να ταξιδέψω εκτός ΕΕ χωρίς διαβατήριο; 

Α. Με εξαίρεση την Ισλανδία, το Λιχτεστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία όπου αρκεί 

κι η ταυτότητα, όχι, για ταξίδια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται έγκυρο διαβατήριο 

και σε µερικές περιπτώσεις Θεώρηση (VISA) π.χ. για ταξίδι στης ΗΠΑ και σε πολλές 

άλλες χώρες. Οι συγκεκριµένες διατυπώσεις εξαρτώνται από την κάθε χώρα. 

 



Ε. Ελέγχεται η στρατολογική κατάσταση κατά την έξοδο από την Ελλάδα προς άλλη 

χώρα Σένγκεν; 

Α. Όχι. 

 

Ε. Ελέγχεται η στρατολογική κατάσταση κατά την έξοδο από την Ελλάδα προς άλλη 

χώρα εκτός Σένγκεν; 

Α. Όχι. Αυτό που ελέγχεται είναι αν υπάρχει απαγόρευση εξόδου απ’τη χώρα. 

 Σχετικές ιστοσελίδες: 

- http://omhroi.gr/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&actio

n=viewtopic&topic=1207&forum=2&start=30 

 

Ε. Ελέγχεται η στρατολογική κατάσταση κατά την είσοδο στην Ελλάδα από άλλη χώρα, 

Σένγκεν ή µη; 

Α. Όχι. Στην είσοδο δεν φαίνεται να γίνεται έλεγχος πέρα από αυτόν της γνησιότητας του 

ταξιδιωτικού εγγράφου (αν ασχοληθεί κανείς). Κατά την είσοδο στη χώρα (από χώρα 

ΕΚΤΟΣ συνθήκης Σένγκεν) υπάρχει κάποιος αστυνοµικός στο αεροδρόµιο, που απλώς 

βλέπει ότι έχεις Ελληνική ταυτότητα ή ευρωπαϊκό διαβατήριο. Και αλλιώς αν το 

σκεφτείτε, για διάφορα αδικήµατα (π.χ. ανυποταξία) εκδίδεται απαγόρευση ΕΞΟ∆ΟΥ 

από τη χώρα, όχι απαγόρευση εισόδου σε αυτή. Κατά την άφιξη από χώρα ΕΝΤΟΣ 

Σένγκεν δεν υπάρχει έλεγχος, και πηγαίνεις κατ’ευθείαν στην παραλαβή αποσκευών. Η 

συνθήκη Σένγκεν δίνει το δικαίωµα στα µέλη της για επιλεκτικούς ελέγχους στα σύνορα 

ή στο εσωτερικό της χώρας, αλλά αυτό στην πράξη δε σηµαίνει ότι εφαρµόζονται. Οι 

ίδιοι οι αστυνοµικοί λένε ότι έχουν να ασχοληθούν µε σοβαρότερα θέµατα από την 

ανυποταξία. 

Σχετικές ιστοσελίδες: 

- http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2004/l_158/l_15820040430el00770123.pdf, 

(άρθρο 26) 

 

Ε. Ελέγχεται η στρατολογική κατάσταση σε σύνορα τρίτων χωρών - Interpol; 

Α. Όχι. Η ανυποταξία είναι αδίκηµα που εµπίπτει στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας και 

µόνο, και γι' αυτό δεν εµπίπτει στη λίστα αδικηµάτων που διανέµονται στο σύστηµα 

Σένγκεν, τα οποία αφορούν σηµαντικότερα αδικήµατα (π.χ. οργανωµένο έγκληµα, 

λαθρεµπόριο κτλ). 

Από το 2002 µε την άρση της επιστράτευσης η ανυποταξία είναι πληµµέληµα. 

Σχετικές ιστοσελίδες: 

- http://www.omhroi.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid

=1018 

- http://www.omhroi.gr/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index

&action=viewtopic&mode=viewtopic&topic=31&forum=2&start=15 

 

Ε. Ναι, αλλά ΑΝ παρ’ολα αυτά µε σταµατήσουν στην έξοδο από τη χώρα; Υπάρχει 

περίπτωση σύλληψης;  

Α. Όχι. Μπορεί να σου ζητήσουν να υπογράψεις υπεύθυνη δήλωση ότι θα πας να 

καταταγείς. Σ’αυτή την περίπτωση φεύγεις µέσω χώρας Σένγκεν. Το χειρότερο που 

µπορεί να συµβεί δηλαδή είναι να χάσεις την πτήση (εισιτήριο) επιστροφής. 



Σχετικές ιστοσελίδες: 

- http://www.omhroi.gr/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index

&action=viewtopic&topic=1207&forum=2&42 

 

Ε. Τα νέα βιοµετρικά διαβατήρια έχουν ένα µικροτσίπ. Αυτό κάνει την παρακολούθηση 

των ανυπότακτων ευκολότερη; 

Α. Στα βιοµετρικά διαβατήρια υπάρχει η φωτογραφία -και στο µέλλον το αποτύπωµα- σε 

ψηφιακή µορφή, για να κάνει την πλαστογράφηση της φωτογραφίας δυσκολότερη. Αν η 

αστυνοµία ήθελε να ελέγξει τις κινήσεις σου δε χρειαζόταν το τσιπάκι ούτως ή άλλως: ο 

αριθµός διαβατηρίου θα ήταν αρκετός. 

Σχετικές ιστοσελίδες:  

- http://omhroi.gr/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&actio

n=viewtopic&topic=125&forum=2&start=855  

- http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/LexUriServ/site/el/oj/2004/l_385/l_38520041229el00010006.pdf  

(άρθρο 1 παρ. 2).  

 

Ε. Κάπου διάβασα ότι µπορώ να κατέβω Ελλάδα για 30 µέρες κάθε χρόνο, είναι αλήθεια; 

Α. Ναι είναι αλήθεια. «Επιτρέπεται η είσοδος και η παραµονή στην Ελλάδα, χωρίς έλεγχο 

της στρατολογικής κατάστασης, για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 

τριάντα (30) ηµέρες, συνολικά ή τµηµατικά, κατ’ έτος, ανυπότακτων του εξωτερικού». 

Σχετικές ιστοσελίδες: 

- http://omhroi.gr/images/articles/a302.pdf (Νόµος 3421/2005, άρθρο 54, παρ. 5).  

 

Ε. Πως αποδεικνύω ότι δεν έµεινα πάνω από 30 µέρες στην Ελλάδα; 

Α. Κατά γενική οµολογία, υπάρχει νοµικό κενό πάνω στο θέµα αυτό. Και οι ίδιοι οι 

στρατολόγοι δεν έχουν να δώσουν συγκεκριµένη απάντηση. Η συνθήκη Σένγκεν 

απαγορεύει σφραγίδες εισόδου – εξόδου στα διαβατήρια. 

Στην πράξη αν κανένα µεµονωµένο ταξίδι δεν υπερβαίνει τις 30 µέρες - όπως 

αποδεικνύεται από τα εισιτήρια που δεν είστε υποχρεωµένοι να κρατήσετε αν είναι δύο, 

ένα εισόδου και άλλο εξόδου, ή µε διαφορετικά µέσα (πλοίο και αεροπλάνο) - δεν µπορεί 

να αποδειχθεί το αν έχει γίνει και άλλο ταξίδι µέσα στο ίδιο έτος. Μην µπείτε πάντως στη 

λογική να αποδείξετε ότι έχετε µείνει λιγότερο από 30 µέρες αλλά να τους ζητήσετε να 

αποδείξουν αυτοί το αντίθετο. 

Σχετικές ιστοσελίδες: 

- http://ec.europa.eu/youreurope/nav/el/citizens/travelling/entry-

procedures/worker/index_el.html 

 

Ε. Μπορώ να βγάλω διαβατήριο ως ανυπότακτος; 

Α. Ναι, 5-ετίας. 

Σχετικές ιστοσελίδες: 

- http://www.omhroi.gr/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index

&action=viewtopic&topic=125&forum=2&14 

- http://omhroi.gr/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&actio

n=viewtopic&topic=4249&forum=2&1034. 



- http://omhroi.gr/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&actio

n=viewtopic&topic=572&forum=2&start=0 

 

Ε. Έχω χαθεί στο forum, διάβασα ένα σωρό άσχετα θέµατα αλλά όχι αυτό που µε 

ενδιαφέρει. 

Α. Κάνε µια αναζήτηση βάζοντας λέξεις-κλειδιά του θέµατος που σε ενδιαφέρει. Γράψε 

την λέξη που ψάχνεις στα ελληνικά και µε λατινικούς χαρακτήρες, π.χ. «διαβατήριο 

diabatirio». 

Σχετικές ιστοσελίδες: 

- http://www.google.gr/advanced_search?as_sitesearch=omhroi.gr&hl=el 

- http://www.omhroi.gr/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index

&action=viewtopic&topic=1730&forum=2&2 

 

Ε. Υπάρχουν πράγµατα που δεν θα βρω στο forum; 

A. Ένα πράγµα που σίγουρα δεν θα βρεις είναι η εµπειρία έστω και ενός που να 

αντιµετώπισε πραγµατικό πρόβληµα, κατά την έξοδο από τη χώρα, λόγω ανυποταξίας. 

 

Ε. Άσχετο µε τα ταξιδιωτικά θέµατα αλλά είναι αλήθεια ότι για να πάψει να υπάρχει 

θητεία πρέπει να αλλάξει το Σύνταγµα; 

A. Όχι παραµύθια λένε ώστε να κρατάνε τον θεσµό της θητείας στη ζωή.  

Σχετικές ιστοσελίδες: 

- http://www.omhroi.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid

=1391 

 


