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Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Εξωτερικών
- Προστασίας του Πολίτη
- Υγείας
Θέμα: «Ερώτηση για τη διατήρηση αυστηρών περιορισμών εισόδου στην Ελλάδα,
σε πολίτες και μόνιμους κάτοικους Αλβανίας»
Βάσει της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35171/4.6.2021 (ΦΕΚ Β' 2374/05-06-2021) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Προϋποθέσεις εισόδου
στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», επιβάλλεται το
μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών. Η συγκεκριμένη
απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα
οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.
Επίσης, η απαγόρευση δεν ισχύει για τους μονίμους κατοίκους των εξής κρατών:
Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο,
Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρουάντα, Ρωσική
Ομοσπονδία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη.

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να εισέλθουν υπήκοοι των ανωτέρω χωρών στην Ελλάδα
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή
να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό
COVID- 19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην
Ελλάδα.
Είναι ακατανόητος ο λόγος που οι υπήκοοι και μόνιμοι κάτοικοι του γειτονικού κράτους της
Αλβανίας δεν μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά
εμπίπτουν στον γενικό κανόνα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προσωρινή
απαγόρευση εισόδου στη Χώρα. Βάσει της συγκεκριμένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
για να εισέλθουν στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική
αρχή για την κατ' εξαίρεση είσοδό τους στη Χώρα για εξαιρετικούς λόγους, τηρουμένων
πάντως των λοιπών διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση του συνήθως πολύ μεγάλου όγκου μετακινήσεων
(εμπορικών και μη) στα ελληνοαλβανικά σύνορα υφίσταται μια πολύ περιοριστική ρύθμιση
που αφορά στη διέλευση κατ’ ανώτατο όριο τετρακοσίων (400) ατόμων ημερησίως από το
Συνοριακό Σημείο Ελέγχου της Κακαβιάς.
Τονίζεται ότι χώρες που δεν γειτονεύουν με την Αλβανία, με σαφώς μικρότερους ιστορικούς,
εμπορικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς δεσμούς με την εν λόγω χώρα,
όπως για παράδειγμα η Γαλλία και η Ισπανία, επιτρέπουν την είσοδο στην επικράτειά τους
σε Αλβανούς πολίτες που έχουν εμβολιαστεί, λαμβάνοντας υπόψιν το πολύ χαμηλό επίπεδο
θανάτων στη χώρα από κορωνοιό.
Επειδή, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν αιτιολογείται η απόφαση για οριζόντια
απαγόρευση εισόδου των υπηκόων της Αλβανίας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού,
Επειδή, η Αλβανία αποτελεί χώρα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα στη βάση ενός
πολύπλευρου πλέγματος διπλωματικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών
συνεργασιών και δεδομένης της ενταξιακής της πορείας στην ΕΕ,

Επειδή,

η απόφαση αυτή αφορά και τον περιορισμό των μετακινήσεων μελών της

Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας από την Αλβανία,
Επειδή, η απόφαση αυτή αφορά και τον περιορισμό μετακινήσεων, από την Αλβανία,
μεγάλου αριθμού Ελλήνων πολιτών αλβανικής καταγωγής και Αλβανών πολιτών με άδεια
εργασίας στην Ελλάδα,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Για ποιον λόγο και βάσει ποιων δεδομένων ελήφθη η απόφαση, να μην
εντάσσονται οι υπήκοοι του κράτους της Αλβανίας στις εξαιρέσεις της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα
υπηκόων τρίτων κρατών, όπως αντίθετα συμβαίνει για μια σειρά υπηκόων άλλων
τρίτων κρατών;
- Θα επαναξιολογηθεί η εν λόγω απόφαση το συντομότερο δυνατόν;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Δρίτσας Θεόδωρος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μπουρνούς Ιωάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Ψυχογιός Γεώργιος

