
 
ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑ : Απάντηση    στην   από   27-08-2019  με   αριθμό   394    ερώτηση   του    Βουλευτή 
  κ. Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.   

 
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι, το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής και Ασύλου και η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το ζήτημα 
των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με απόλυτο σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. 

Επισημαίνεται δε ότι, για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης στα 
ελληνοτουρκικά χερσαία - ποτάμια σύνορα (περιοχή Έβρου), υλοποιείται η επιχείρηση 
«ΑΣΠΙΔΑ», στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται επιχειρησιακές δράσεις που στοχεύουν 
στη διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων, τη διαχείριση των συλλαμβανομένων μεταναστών 
και προσφύγων καθώς και τον εντοπισμό - εξάρθρωση δικτύων παράτυπης μετανάστευσης, 
ενώ παράλληλα, οι αστυνομικές Υπηρεσίες που εδρεύουν στην περιοχή του Έβρου ενισχύονται 
με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα. 

Επιπλέον, καθίσταται γνωστό ότι, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των δράσεων που, μεταξύ 
άλλων, αποβλέπουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, τόσο σε ανθρώπινο 
δυναμικό, όσο και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και 
Αλεξανδρούπολης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος του 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις, έχουν συμπεριληφθεί δράσεις, 
οι οποίες περιλαμβάνουν αφενός μεν την ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού, αφετέρου 
δε την προμήθεια - συντήρηση (του) εξοπλισμού και (των) τεχνικών μέσων που απαιτούνται 
για την επιχειρησιακή ανταπόκριση των Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε θέματα 
συνοριακής επιτήρησης και συνοριακών ελέγχων στην περιοχή του Έβρου. 

Επιπρόσθετα, δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την κατάρτιση και εκπαίδευση του 
αστυνομικού προσωπικού που διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας σε Υπηρεσίες Συνοριακής 
Φύλαξης, καθώς και Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων. Για το σκοπό αυτό, παρασχέθηκαν, 
μεταξύ διαφόρων εκπαιδευτικών δράσεων, εκπαιδεύσεις με αντικείμενο τη συνοριακή 
επιτήρηση και τους συνοριακούς ελέγχους, τη διαδικασία ταυτοποίησης υπηκοότητας των 
νεοεισερχομένων αλλοδαπών (screening), τη διαδικασία αφενημέρωσης (debriefing), καθώς 
και σε θέματα ανάλυσης κινδύνου (Risk Analysis). 
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Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ζητήματος των ροών των προσφύγων 

και των παράτυπων μεταναστών, σε όλα τα στάδια και τις εκφάνσεις του, σημαντικό 
αποτρεπτικό ρόλο κατέχει το τεχνητό αποτρεπτικό εμπόδιο (φράχτης), το οποίο είναι 
κατασκευασμένο στο χερσαίο τμήμα των συνόρων μας με την Τουρκία, μεταξύ των οικισμών 
Καστανεών – Νέας Βύσσας, το οποίο είναι απόλυτα λειτουργικό και αποτελεσματικό. Επιπλέον, 
σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο υποστηρίζεται από σύστημα αυτοματοποιημένων καμερών 
και επιτηρείται όλο το 24ωρο από πεζές και εποχούμενες περιπολίες, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες του Γενικού Επιτελείου Στρατού, με τις οποίες 
αντιμετωπίζεται άμεσα και από κοινού κάθε περίπτωση μικροφθοράς που προκαλείται από 
διάφορες αιτίες. 

Πέραν των προαναφερόμενων δράσεων σε εθνικό επίπεδο, η χώρα μας συνεργάζεται με 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX), προκειμένου να 
επιτυγχάνεται ο βέλτιστος συντονισμός της επιχειρησιακής συνεργασίας στον τομέα της 
προστασίας των εξωτερικών συνόρων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, 
στα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα της χώρας, υλοποιούνται Κοινές Επιχειρήσεις που 
συντονίζονται από τον εν λόγω Οργανισμό, στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτοντας ικανό αριθμό προσωπικού και τεχνικό εξοπλισμό.  

Επιπρόσθετα, η Ελληνική Αστυνομία ενίσχυσε τη συνεργασία της με τη EUROPOL, μέσω 
της σύναψης Επιχειρησιακού Σχεδίου Καταπολέμησης Δικτύων Παράνομης Διακίνησης 
Ανθρώπων (Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο), με στόχο την εξάρθρωση και αποδιοργάνωση των 
εγκληματικών δικτύων διακίνησης μεταναστών στη χώρα μας και την καταπολέμηση της 
συναφούς διασυνοριακής εγκληματικότητας. 

Αξίζει δε, να σημειωθεί ότι η χώρα μας, στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας με τα 
Κ-Μ της Ε.Ε. και γειτονικές τρίτες χώρες –όπως αυτό διαμορφώνεται από τις υφιστάμενες 
Συμφωνίες Επανεισδοχής και Αστυνομικής Συνεργασίας-, εντείνει τις προσπάθειές της για 
αποτελεσματικότερη συνεργασία στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων καθώς και των 
μεταναστευτικών ροών, εστιάζοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών στρατηγικής και 
επιχειρησιακής φύσεως, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό μεταναστών και προσφύγων που 
αποπειρώνται να διέλθουν τα σύνορα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η 
διάθεση των απαραίτητων πόρων καθώς και η βέλτιστη διαχείρισή τους.  

Τέλος, ενδεικτικό της βαρύνουσας σημασίας, που αποδίδεται στην υλοποίηση των 
ανωτέρω δράσεων, αποτελεί και η πρόσφατη συνάντηση του υπογράφοντος στην περιοχή του 
Έβρου, για την οποία σχετικό τυγχάνει το από 03-08-2019 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου μας 
(www.mopocp.gov.gr).  
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