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Θέμα: Χορήγηση μυστικών κονδυλίων από την ελληνική κυβέρνηση στο ελληνικό Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου

Το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κατέθεσε σχέδιο νόμου για τη μετανάστευση, με 
τίτλο «Βελτίωση μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A’ 
169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 55, το σχέδιο νόμου 
προβλέπει τη δυνατότητα του Υπουργείου να διαχειρίζεται μυστικά κονδύλια, που διατίθενται για 
δαπάνες τόσο στο εσωτερικό όσο και στην αλλοδαπή, για «απόρρητες εθνικές ανάγκες», με την 
αόριστη αιτιολογία της προστασίας της «εθνικής ασφάλειας».

Μετά από πολλές αντιρρήσεις, το Υπουργείο προχώρησε σε μια σειρά από νομοθετικές διορθώσεις 
σχετικά με τη σύνθεση της «Επιτροπής Ειδικών Δαπανών» και την ενημέρωση της Βουλής των 
Ελλήνων όσον αφορά τα εν λόγω κονδύλια. Ωστόσο εξακολουθούν να εκφράζονται ανησυχίες σχετικά 
με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

1. Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσει η Επιτροπή ότι η χρήση των εν λόγω μυστικών κονδυλίων θα 
συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ (δηλ. ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος των αναγκών και των 
δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο);

2. Με ποιον τρόπο θα επηρεαστεί η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει η ΕΕ στην Ελλάδα για τη 
διαχείριση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης 
ως προς την αντιμετώπιση απειλών κατά της «εθνικής ασφάλειας»;

3. Ποιες ακριβώς είναι οι ενέργειες που θεωρεί η Επιτροπή επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα 
συγκεκριμένα κονδύλια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, και προτίθεται η Επιτροπή 
να παρακολουθεί την εκτέλεση των εν λόγω μυστικών κονδυλίων και να επιδιώκει λογοδοσία για 
την εκτέλεσή τους;


