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ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση   στην   από   13-09-2019   με   αριθμό   657   ερώτηση   του    Βουλευτή 
            κ. Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.  
 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ό,τι μας αφορά και 
πλέον των διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ. 7017/4/23076-ε΄ από 30-09-2019 έγγραφό μας, 
επί της με αριθμό 526/ 05-09-2019 ερώτησης του ιδίου Βουλευτή, σας γνωρίζουμε ότι     
όσον αφορά στην έννοια του «μετανάστη» σχετικές τυγχάνουν οι διατάξεις του                 
ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου προβλέπονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να εισέρχονται και να       
διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους τους 
παραβιάζουν. 

Περαιτέρω, το Σύμφωνο αναδεικνύει τη σημασία της διεθνούς και περιφερειακής 
συνεργασίας για τη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου σε πνεύμα αλληλεγγύης και 
δίκαιου επιμερισμού ευθυνών. Υπό αυτό το πρίσμα, η υιοθέτησή του συνιστά μια πρώτη 
ευκαιρία για την έναρξη της σχετικής συζήτησης σε διεθνές επίπεδο και την προώθηση της 
διεθνούς συνεργασίας ως προς όλες τις διαστάσεις της μετανάστευσης, ιδίως ως προς τη 
διάσταση της επιστροφής και της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Συνεπώς, 
οι σχετικές προβλέψεις του Παγκοσμίου Συμφώνου μπορούν να δώσουν μια νέα ώθηση στις 
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για ουσιαστικότερο διάλογο και 
αποτελεσματικότερη πολιτική και επιχειρησιακή συνεργασία με τις τρίτες χώρες στον τομέα 
της μετανάστευσης. Για τους ανωτέρω λόγους, οι Ελληνικές Αρχές προσβλέπουν στην ώθηση 
που μπορεί να έχει ο διεθνής διάλογος για τη μετανάστευση στο πλαίσιο του Παγκοσμίου 
Συμφώνου, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των πολιτικών μας για τη διαχείριση του 
φαινομένου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Τέλος, επισημαίνεται ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο αποτελεί μη νομικά δεσμευτική 

διεθνή συμφωνία, πολιτικού χαρακτήρα κι ως τέτοια, δεν υπόκειται σε διαδικασία κύρωσης με 
νόμο και δεν τίθεται θέμα «ακύρωσης». 

 
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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