
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην  από   12-09-2019   με   αριθμό   623   ερώτηση   των   Βουλευτών 
             κ.κ. Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟY και Κ. ΧΗΤΑ. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 
διαλαμβανομένων στo υπ’ αριθ. 7017/4/23063-ε’ από 20-09-2019 έγγραφό μας, επί της με 
αριθμό 394/27-08-2019 ερώτησης ενός εκ των ερωτώντων Βουλευτών, σας γνωρίζουμε ότι, 
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. (κλειστές δομές), 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. 

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, κατά το χρονικό διάστημα από 18-03-2016 έως 19-09 τ.ε., 
πραγματοποιήθηκαν από τη χώρα μας προς την Τουρκία, με τη συνδρομή του FRONTEX, 
εκατόν οκτώ (108) επιχειρήσεις επιστροφής μέσω θαλάσσης και σαράντα μία (41) μέσω 
αέρος.  
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Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται η σχετική με τη Σύσταση Εθνικού Μητρώου 
ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα 
διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, Απόφαση του (πρώην) 
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής [υπ’ αριθ. οικ.: 7586/18 από 17-10-2018 (Φ.Ε.Κ.        
Β’ - 4794)], με τις διατάξεις της οποίας ρυθμίζονται -μεταξύ άλλων- οι προϋποθέσεις, αφενός 
μεν της εγγραφής των Μ.Κ.Ο. στο εν λόγω Μητρώο, αφετέρου δε της διαγραφής/απένταξής 
τους, συμπεριλαμβανομένων τόσο ενδεχόμενης εμπλοκής τους σε παράνομες πράξεις, όσο 
και ενδεχόμενης διαπίστωσης πλημμελούς εκτέλεσης του έργου, που έχουν αναλάβει. 

Τέλος, στοιχεία για τις περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτημα 
διεθνούς προστασίας, παρατίθενται σε πίνακα, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα 
της Υπηρεσίας Ασύλου και περιέχει σχετικά στατιστικά στοιχεία -έως και την 31-08 τ.ε.- που 
αφορούν, αναλυτικά, στον ακριβή αριθμό υποβληθεισών αιτήσεων ασύλου και τα 
αποτελέσματα αυτών, κατ’ έτος και κατά εθνικότητα. 

 
  
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
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