
 
 

 

Αθήνα, 3 Μαΐοσ 2022 
Επίκαιρη Ερώηηζη 

Προς ηον Υποσργό Μεηανάζηεσζης και Αζύλοσ 

Θέμα: Επαναπροωθήζεις και περιζηαηικά εγκαηάλειψης αιηούνηων άζσλο ζε 

νηζίδες ηοσ Έβροσ 

Τελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή 29.4.2022 ν Οξγαληζκφο Επξσπατθήο Σπλνξηνθπιαθήο θαη 

Αθηνθπιαθήο (FRONTEX) έθαλε δεθηή ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Fabrice Leggeri εθηειεζηηθνχ 

δηεπζπληή ηεο. Σχκθσλα κε ηα πξψηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηεο Επξσπατθήο Υπεξεζίαο 

Καηαπνιέκεζεο Απάηεο (OLAF), ε νπνία μεθίλεζε ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2020 αιιά θαη πιήζνο 

δεκνζηεπκάησλ δεκνζηνγξαθηθψλ νξγαληζκψλ παγθνζκίνπ θχξνπο,  πξνθχπηεη εκπινθή ηεο 

Frontex ζε 222 επηρεηξήζεηο ηνπ Ειιεληθνχ Ληκεληθνχ απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 ψο ηνλ 

Σεπηέκβξην ηνπ 2021, πνπ νδήγεζαλ ζε ζπλνπηηθή απέιαζε ηνπιάρηζηνλ 987 πξνζθχγσλ, 

ελψ ν αξηζκφο κπνξεί λα θηάλεη έσο θαη ηνπο 8.355 πξφζθπγεο. Τα πεξηζηαηηθά 

ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ παξαπιαλεηηθφ φξν «παξεκπφδηζε αλαρψξεζεο». Τνλ φξν απηφ 

ρξεζηκνπνίεζε θαη ν πξσζππνπξγφο θ. Μεηζνηάθεο ζηε δηαβφεηε απάληεζή ηνπ ζηελ 

Οιιαλδή δεκνζηνγξάθν Ίγθεκπνξγθ Μπέηγθει ζην Μέγαξν Μαμίκνπ, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη 

γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζηα ζχλνξα. 

Τν Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη αλαζηείιεη ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ ηεο FRONTEX γηα 

ην 2020, κπινθάξνληαο ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο, εμαηηίαο ησλ ρεηξηζκψλ ηεο ζηελ ππφζεζε 

ησλ ειιεληθψλ επαλαπξνσζήζεσλ. Σρεηηθή έθζεζε Επηηξνπήο ηνπ Επξσθνηλνβνπιίνπ 

ζεκείσλε φηη φρη κφλν ε FRONTEX γλψξηδε ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

αιιά δελ αληέδξαζε θαη θαηάιιεια γηα λα ηηο απνηξέςεη. H ΜΚΟ Sea-Watch θαηέζεζε 

κήλπζε θαηά ηεο FRONTEX ζην Δηθαζηήξην ηεο ΕΕ, ηζρπξηδφκελε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε 

πεξαηηέξσ παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη αιινχ ζηελ Επξψπε. 

Υπελζπκίδεηαη φηη ν ππφινγνο ζην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θ. Leggeri, έγηλε δεθηφο απφ ηνλ 

πξσζππνπξγφ ζην Μαμίκνπ ζηηο 20.1.2022, κεηά ηε βξάβεπζή ηνπ απφ ηνλ ππνπξγφ «γηα ηελ 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο», 

εμαίξνληαο ηελ “απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο FRONTEX” ππφ ηελ εγεζία ηνπ “γηα λα δηαηεξήζεη 

ηα ρακειφηεξα επίπεδα κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο”.  

Ερωηάηαι ο σποσργός: 

1. Πψο κπνξεί νη παξάλνκεο επαλαπξνσζήζεηο λα κελ ππάξρνπλ γηα ηελ θπβέξλεζε 

Μεηζνηάθε αιιά λα πξνθαινχλ ηελ παξαίηεζε ηνπ δηεπζπληή ηεο Frontex θαη ην 

πάγσκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο; Θα δηεξεπλεζνχλ άκεζα ηα πεξηζηαηηθά θαη ζα 

απνδνζνχλ επζχλεο;  

2. Πνηνο δίλεη ηηο πνιηηηθέο εληνιέο γηα παξάλνκεο επαλαπξνσζήζεηο;  

 

Ο ερωηών βοσλεσηής 

 

Κρίηων Αρζένης 
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