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Σε απάντηση του ανωτέρω κοινοβουλευτικού μέσου και σε ό,τι μας αφορά, γνωρίζεται 
ότι η διαχείριση των αυξημένων προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών, αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για το Υπουργείο και τις Υπηρεσίες αυτού. 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. 

Tο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην παράτυπη μετανάστευση είναι εναρμονισμένο 
με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), η δε κράτηση των παράτυπα εισερχομένων 
και διαβιούντων στη Χώρα μας αλλοδαπών προβλέπεται στους νόμους 3386/2005, 
4251/2014, 3907/2011 και 4375/2016. Επιπλέον, η εθνική μας νομοθεσία είναι πλήρως 
προσαρμοσμένη με τις επιταγές της νομοθεσίας της Ε.Ε., σε ό,τι αφορά στην καθοδήγηση 
όσων δικαιούνται διεθνή προστασία.  
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Ειδικότερα, για τους αλλοδαπούς που εντοπίζονται στα εξωτερικά σύνορα της Χώρας 
(εκτός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου), καθώς και για τους αλλοδαπούς που 
εντοπίζονται στο εσωτερικό της Χώρας (παράτυπη είσοδος από νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
πριν την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης της 18ης Μαρτίου 2016 Ε.Ε. – Τουρκίας, είτε είσοδος 
από τα βόρεια σύνορα της Χώρας) και υπόκεινται σε διαδικασίες επιστροφής, τίθενται υπό 
κράτηση, για την προετοιμασία της επιστροφής, μόνο εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 
δύνανται να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά, διαφορετικά επαρκή και λιγότερο επαχθή μέτρα.  

Σε αυτά περιλαμβάνεται η παραμονή στα ανοικτά ή ημι-ανοικτά Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρις ότου επιτευχθεί η 
επανεισδοχή τους στην Τουρκία (εξέταση αιτημάτων ασύλου, άσκηση ένδικων μέσων). Στην 
κατεύθυνση αυτή, από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου έχει εκδοθεί σειρά σχετικών 
διαταγών, ώστε οι αποφάσεις απέλασης/επανεισδοχής (βάσει διαδικασίας επανεισδοχής) να 
αναστέλλονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 του ν. 3386/2005 και του άρθρου 22 παρ. 3 
του ν. 3907/2011 (εναλλακτικά μέτρα, ευνοϊκότερες διατάξεις), με παράλληλη υποχρέωση 
παραμονής σε ορισμένο μέρος (οργανωμένοι χώροι φιλοξενίας) και με τον επιπρόσθετο όρο 
της μη αναχώρησης από τον τόπο (νησί) όπου βρίσκονται. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι, σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται αυθαίρετη κράτηση 
παράτυπου μετανάστη πέραν των όσων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ενώ κάθε 
υπόθεση κράτησης εξετάζεται εξατομικευμένα. Το δε χρονικό διάστημα κράτησης διαρκεί τον 
απολύτως αναγκαίο χρόνο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες, κάθε φορά, 
διαδικασίες. Επιπλέον, το, εκ του νόμου, προβλεπόμενο δικαίωμα των παράτυπων 
μεταναστών να αμφισβητήσουν το μέτρο κράτησης σε υποθέσεις απέλασης, μπορεί να 
ασκηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο διάρκειας της κράτησης.  

Καθίσταται γνωστό ότι, η συνδρομή των προϋποθέσεων της κράτησης επανεξετάζεται 
αυτεπαγγέλτως σε τακτική βάση από το διοικητικό όργανο που εξέδωσε τη σχετική απόφαση 
ή την Υπηρεσία περαιτέρω διαχείρισης του υπηκόου τρίτης χώρας, με τη σημείωση ότι, αυτές 
επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα σε τακτική βάση και από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία της 
Χώρας. Αξίζει, φυσικά, να σημειωθεί ότι, οι διαδικασίες απομάκρυνσης υπόκεινται σε σύστημα 
εξωτερικού ελέγχου που λειτουργεί με μέριμνα του «Συνηγόρου του Πολίτη».  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, συνεχίζεται η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας για θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα της (www.astynomia.gr), ενώ με αναλυτικές οδηγίες 
του, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνει το αστυνομικό προσωπικό για 
ανακύπτοντα σχετικά ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. 

Στο πλαίσιο αυτό και σε ό,τι αφορά στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4521/2014, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφορικά με την προστασία, από την επιστροφή, πολιτών 
τρίτων χωρών, έχουν δοθεί, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικές οδηγίες 
στις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες, ώστε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω 
άρθρου, καθώς και του ταυτάριθμου του ν. 4332/2015, σε περίπτωση που από τις 
αστυνομικές Αρχές διαπιστώνεται ότι, ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος απόδειξης 
παραλαβής   αιτήματος   εκδοθείσας  από  τις  Υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Μεταναστευτικής  
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Πολιτικής και το αίτημά του παραμένει σε εκκρεμότητα δεν εκδίδεται απόφαση επιστροφής, 
ενώ εφόσον αυτή έχει ήδη εκδοθεί, αναστέλλεται προσωρινά, μέχρι την έκδοση απόφασης 
επί του αιτήματος χορήγησης της σχετικής άδειας. 

Περαιτέρω, για την απασχόληση των παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών 
στην αγροτική οικονομία, με τις διατάξεις του άρθρου 13α του ν. 4251/2014, ορίζεται ότι ο 
εργοδότης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την κατ’ εξαίρεση απασχόλησή τους, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες της αγροτικής καλλιέργειας. Ακολούθως, από το 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδονται πράξεις έγκρισης για την, κατ’ εξαίρεση, 
απασχόληση παράτυπα διαμενόντων στη χώρα μας πολιτών τρίτων χωρών. Τονίζεται δε ότι, 
η προαναφερόμενη χορηγηθείσα έγκριση συνιστά λόγο αναβολής απομάκρυνσης και 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3907/2011. Κατά συνέπεια, από 
τις αρμόδιες, για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής, αστυνομικές Αρχές, εκδίδεται 
απόφαση αναβολής απομάκρυνσης 6μηνης διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με την 
επισήμανση ότι, η εν λόγω αναβολή δίνεται υπό την προϋπόθεση της μη ύπαρξης σπουδαίου 
λόγου δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Σχετικές τυγχάνουν και οι οδηγίες που εκδόθηκαν από 
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων από το 
αστυνομικό προσωπικό, κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθ. 11 από 15-06-2016 Ερμηνευτικής 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
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