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Δευτέρα, 26/09/2016 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Με επιχείρηση υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας και συνδρομή προσωπικού του Frontex, επιστράφηκαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου 2016,
στην Τουρκία 70 παράτυποι μετανάστες (51 από το Πακιστάν, εννέα από τη Σρι Λάνκα, επτά από την Αλγερία, ένας από το Μαρόκο, ένας από το
Αφγανιστάν και ένας από την Τουρκία, όλοι άντρες). Από αυτούς τρεις παραιτήθηκαν από τα αιτήματα χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
τρεις είχαν απορριπτική απόφαση σε α΄ βαθμό και δεν άσκησαν προσφυγή, ενώ οι υπόλοιποι 63 δεν εξέφρασαν επιθυμία χορήγησης καθεστώτος
προστασίας.

Ειδικά στην περίπτωση του Τούρκου, επιστράφηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 της Συμφωνίας Επανεισδοχής Ε.Ε.-Τουρκίας,
ο οποίος ενώ αρχικά είχε εκφράσει επιθυμία να ζητήσει άσυλο, κατόπιν παραιτήθηκε της χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Η επιστροφή πραγματοποιήθηκε ακτοπλοϊκώς με πλοίο ναυλωμένο από τον οργανισμό Frontex, το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλήνης με
προορισμό το Δικελί της Τουρκίας.
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Επιστροφή 70 μεταναστών από Μυτιλήνη προς το Δικελί της Τουρκίας
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Σε ό,τι αφορά τις επανεισδοχές που πραγματοποιούνται στην Τουρκία, ισχύει το παρακάτω νομικό
πλαίσιο:

 

α) Το διμερές Ελληνο-Τουρκικό Πρωτόκολλο Επανεισδοχής, το οποίο υπεγράφη στην Αθήνα στις 08
Νοεμβρίου 2001 και κυρώθηκε με το Ν.3030/2002 (ΦΕΚ Α΄-163/15-07-2002).

β) Η Συμφωνία Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, η οποία υπεγράφη στις 16

Δεκεμβρίου 2013 στην Άγκυρα και τέθηκε σε ισχύ την 01η Οκτωβρίου 2014, για την επανεισδοχή

υπηκόων Τουρκίας. Από την 01η Ιουνίου 2016 τέθηκε σε ισχύ και για τους υπηκόους τρίτων χωρών,
αντικαθιστώντας και το διμερές Ελληνο-Τουρκικό Πρωτόκολλο Επανεισδοχής. Ωστόσο, κατά το
τρέχον διάστημα η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τουρκικές αρχές και
εκκρεμεί η υπογραφή Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου.

γ) Η Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, σύμφωνα με την οποία, από τις 20
Μαρτίου 2016, όλοι οι νεοεισερχόμενοι στα ελληνικά νησιά αλλοδαποί θα επιστρέφονται στην Τουρκία.

Σημειώνεται ότι από αρχές του έτους έχουν επιστραφεί στη Τουρκία:

·         Με βάση το Διμερές Πρωτοκόλλο Επανεισδοχής Ελλάδας – Τουρκίας, 1.055 αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών,

·         Με βάση τη Συμφωνία Επανεισδοχής Ε.Ε. – Τουρκίας, 46 αλλοδαποί υπήκοοι Τουρκίας και

·         Με βάση την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας, 578 αλλοδαποί διαφόρων εθνικοτήτων.

Επιπροσθέτως, από την έναρξη της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας έχουν επιστραφεί στις χώρες καταγωγής τους οικειοθελώς μέσω
Δ.Ο.Μ. 187 αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών.
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reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-

para-toys)

17/07/17 - 18:53
28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
απομάκρυνση του από το νησί (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-

lesvo-para-toys)

Συνελήφθη, χθες (16-07-2017) στον αερολιμένα της Μυτιλήνης, από αστυνομικούς του Τμήματος
Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, ένας  28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία  για πλαστογραφία πιστοποιητικού και για απόπειρα παραβίασης...

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-

sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

16/07/17 - 21:23
Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-

naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

Συνελήφθη, χθες (15-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, ένας ημεδαπός ηλικίας 13 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 13χρονος, κατά το...
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reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-

mytilini-foto)

13/07/17 - 16:15
37χρονη με πάνω από ένα κιλό χασίς στη Μυτιλήνη (φωτο) (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto)

Συνελήφθη, χθες (12-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, μία (1) αλλοδαπή ηλικίας 37 ετών, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία
κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
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