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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 23-04-2018 με αριθμό 5330 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Α. ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ, Μ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ, Ι. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, Φ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ,
Ε. ΑΥΓΕΝΑΚΗ, Γ. ΒΑΓΙΩΝΑ, Γ. ΒΛΑΧΟΥ, Μ. (Μ.) ΒΟΡΙΔΗ, Σ. ΒΟΥΛΤΕΨΗ,
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ, Χ. ΔΗΜΑ, Α. ΚΑΒΒΑΔΑ, Σ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ,
Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ, Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, Σ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ, Χ. ΚΕΛΛΑ,
Ε. ΚΟΝΣΟΛΑ, Γ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ, Α. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ, Δ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ, Α. ΜΑΡΚΟΥ,
Θ. (Ν.) ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, Χ. ΜΠΟΥΚΩΡΟΥ, Α. ΜΠΟΥΡΑ, Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
Ε. ΡΑΠΤΗ, Ι. ΦΩΤΗΛΑ και Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά,
γνωρίζεται ότι το Υπουργείο και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδηλώνουν όλες τις,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενέργειες, για την αποτελεσματική διαχείριση των
προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και την άμεση επίλυση όλων των αναφυόμενων
συναφών ζητημάτων.
Στην κατεύθυνση αυτή, το Αρχηγείο εξετάζει τις ανάγκες στελέχωσης των αρμόδιων
περιφερειακών του Υπηρεσιών και προβαίνει στην περαιτέρω ενίσχυσή τους, με σημαντικό
αριθμό προσωπικού, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η
απαιτούμενη ισορροπία στη διαχείριση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. Τονίζεται δε
ότι η παρούσα αστυνομική δύναμη που υπηρετεί στις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γενικής
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ιδιαίτερα
ενισχυμένη, πλέον των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο του υλοποιούμενου Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής,
από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας εφαρμόζονται,
επικαιροποιημένα, για το τρέχον έτος, Ειδικά Επιχειρησιακά Σχέδια για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση διαφόρων μορφών παραβατικότητας στις περιοχές εδαφικής αρμοδιότητάς
τους, μεταξύ αυτών και της παράνομης διακίνησης παράτυπων μεταναστών και προσφύγων.
Σχετικά της ανωτέρω δράσης τυγχάνουν τα από 04, 03 & 02-05 και 28, 26, 24, 23, 22, 19,
12, 11 & 09-04 και 30, 27, 22, 20, 18, 17 & 05-03 και 26, 25, 24, 23, 16, 07, 04, 02 & 01-02
και 25, 24, 23, 22, 17, 14, 11 & 04-01 τ.ε. Δελτία Τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης
Δημοσιογράφων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τα από 15-03 και 13-01 τ.ε.
Δελτία Τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Θεσσαλονίκης, αποδεικνύοντας με
τον πλέον σαφή τρόπο την αποτελεσματικότητα των ακολουθούμενων πολιτικών και της
Ψηφιακά
δράσης των αστυνομικών δυνάμεων, εκθέτοντας για άλλη μια φορά τις αιτιάσεις της
υπογεγραμμένο
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αξιωματικής αντιπολίτευσης περί δήθεν «αντικρουόμενων διαταγών». Επιπλέον, για την
αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης στα ελληνοτουρκικά χερσαία - ποτάμια σύνορα
(περιοχή Έβρου), υλοποιείται απαρέγκλιτα και χωρίς την οποιαδήποτε υπόνοια χαλάρωσης η
εθνική επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ», βάσει της οποίας, αυτές, ενισχύονται με το απαραίτητο
ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα.
Πέραν της προαναφερόμενης δράσης σε εθνικό επίπεδο, η χώρα μας συνεργάζεται με
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), για την επίτευξη του
βέλτιστου δυνατού συντονισμού της επιχειρησιακής συνεργασίας στον τομέα της προστασίας
των εξωτερικών συνόρων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα,
υλοποιούνται Κοινές Επιχειρήσεις που συντονίζονται από την εν λόγω Υπηρεσία, στις οποίες
συμμετέχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτοντας ικανό αριθμό προσωπικού
και τεχνικό εξοπλισμό. Στο πλαίσιο αυτό, την παρούσα χρονική περίοδο, στην περιοχή του
Έβρου, υλοποιούνται δράσεις, αφενός μεν για την εγκαθίδρυση της επιχειρησιακής
υποστήριξης και της ανταλλαγής εμπειρίας, με σκοπό τη βελτίωση του ελέγχου και της
επιτήρησης των συνόρων, αφετέρου για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και την
καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.
Επισημαίνεται δε ότι, η υλοποίηση σε τρίτη χώρα Κοινής Επιχείρησης υπό το
συντονισμό της Frontex προϋποθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
1624/2016, τη σύναψη Συμφωνίας Επιχειρησιακής Συνεργασίας (Status Agreement) μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της υπόψη τρίτης χώρας.
Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο απόδοσης των
Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας έχει χορηγηθεί, πέραν του
τεχνικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ικανός αριθμός οχημάτων διαφόρων τύπων και
κατηγοριών [είκοσι εννέα (29) και είκοσι τρία (23), αντίστοιχα, κατά την τελευταία τριετία].
Επιπρόσθετα, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Σύνορα και
Θεωρήσεις, δράσεων, τόσο για την ενίσχυση με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα
των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που επιχειρούν στα εξωτερικά σύνορα της χώρας,
συμπεριλαμβανομένων των προαναφερομένων, όσο και για την αποτελεσματική διαχείριση
των μεταναστευτικών ροών.
Τέλος, όσον ειδικότερα αφορά στην καταβαλλόμενη προσπάθεια για την ουσιαστικότερη
δυνατή διαχείριση του διαλαμβανομένου, στην ερώτηση, ζητήματος, υπενθυμίζεται η
πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών, αρμόδιου
για θέματα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών και παράτυπης μετανάστευσης, κ. Τζανέτου
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Σχετικό για το
θέμα τυγχάνει το από 27-04-2018 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου μας (www.mopocp.gr).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
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1. Γραφείο κ. Υπουργού Εσωτερικών
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