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Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, 

σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να 
αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το ζήτημα των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών 
ροών, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνονται, κατά λόγο αρμοδιότητας, όλες οι απαραίτητες 
πρωτοβουλίες και εκδηλώνονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ενέργειες και 
τα απαιτούμενα μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν ο απόλυτος σεβασμός στα 
δικαιώματα των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, αφετέρου δε ο έλεγχος της 
νομιμότητάς τους στη χώρα μας και η σύννομη κυκλοφορία/διακίνησή τους στον ενιαίο χώρο 
Schengen. 

Πέραν των ανωτέρω, με τις διατάξεις του ν. 4375/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 51) καθορίζεται 
το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η οποία είναι 
αρμόδια για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). Για 
τα Κέντρα αυτά, οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας έγκεινται αποκλειστικά στη 
συγκρότηση κλιμακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας, καθώς και εξωτερικής 
φύλαξης και ασφαλείας των εγκαταστάσεων.  

Μέσω του πλαισίου αυτού, όλοι οι νεοαφικνούμενοι πρόσφυγες και παράτυποι 
μετανάστες, οδηγούνται στα Κ.Υ.Τ., όπου υποβάλλονται στις προβλεπόμενες, από τις 
ισχύουσες νομικές διατάξεις, διαδικασίες. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, οι 
πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί χορήγησης διεθνούς 
προστασίας ή άλλης μορφής προστασίας (ως ευάλωτες ομάδες) παραπέμπονται σε 
διαδικασίες απέλασης, επιστροφής ή επανεισδοχής. 
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Επισημαίνεται δε, ότι από την 20-03-2016 επιστρέφονται στην Τουρκία όλοι οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών (ανεξαρτήτως υπηκοότητας), οι οποίοι είτε δεν έχουν υποβάλει αίτημα 
ασύλου, είτε το υποβληθέν εκ μέρους τους αίτημα άσυλου έχει εξεταστεί και απορριφθεί. Η 
επανεισδοχή είναι το τελευταίο σκέλος μιας διαδικασίας, που απαιτεί ατομική εξέταση των 
αιτημάτων διεθνούς προστασίας και παροχή όλων των νομικών διασφαλίσεων, με σεβασμό 
στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, έως 20-01 τ.ε., πραγματοποιήθηκαν από τη χώρα μας προς την 
Τουρκία, με τη συνδρομή του FRONTEX, εκατόν είκοσι μία (121) επιχειρήσεις επιστροφής 
μέσω θαλάσσης και σαράντα τρεις (43) μέσω αέρος. Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρμογής του 
διμερούς Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής Ελλάδας - Τουρκίας και της Συμφωνίας Επανεισδοχής 
Ε.Ε. - Τουρκίας, από 09-07-2019 μέχρι 20-01 τ.ε., έχει πραγματοποιηθεί η επανεισδοχή στην 
Τουρκία 141 υπηκόων τρίτων χωρών και 28 Τούρκων υπηκόων, αντίστοιχα. 

Τέλος, αναφορικά με τον αριθμό των συλληφθέντων αλλοδαπών για παράνομη 
είσοδο στα ελληνοτουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα από αστυνομικές και λιμενικές 
Αρχές, κατά το χρονικό διάστημα του β΄ εξαμήνου 2019, επισυνάπτεται σχετικός πίνακας. 
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