
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην  από  23-10-2019   με   αριθμό   1470   ερώτηση   των   Βουλευτών 
            κ.κ. Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ και Κ. ΧΗΤΑ.  

 
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 

διαλαμβανομένων στα υπ’ αριθ. 7017/4/23063-ε΄ από 20-09-2019 και 7017/4/23056-γ΄ από 
30-08-2019 έγγραφά μας, επί των με αριθμό 394/ 27-08-2019 και 283/ 08-08-2019 
ερωτήσεων ενός εκ των ερωτώντων Βουλευτών, σας γνωρίζουμε ότι η διασφάλιση του 
υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί διαρκή 
επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχηγείο καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον επαρκή 
στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, 
αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ορθολογική 
κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του 
κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας, επισημαίνεται ότι, 
προκηρύχθηκε, κατά τις τακτικές μεταθέσεις τ.ε., ικανός αριθμός θέσεων προσωπικού 
διαφόρων βαθμών, οι οποίες καλύφθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους. Επιπρόσθετα, προς τον 
σκοπό της βέλτιστης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, η εν λόγω Διεύθυνση ενισχύεται 
με, επιπλέον, αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς. Υπενθυμίζεται δε ότι, σύμφωνα 
με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003 και 15 του π.δ/τος 211/2005, παρέχεται η δυνατότητα 
στο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και 
στο Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό 
του Αστυνόμου Α΄, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στα διαλαμβανόμενα στην εν θέματι ερώτηση ζητήματα, 
σημειώνεται ότι, εντός και πλησίον του οικισμού Καστανέων, περιοχής ευθύνης της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, κατά τις 20 και 21/10 τ.ε., συνελήφθησαν  δεκαέξι  (16) 
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και είκοσι τέσσερις (24) παράτυποι μετανάστες, αντίστοιχα και στο πλαίσιο αυτό, 
ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες, από την ισχύουσα νομοθεσία, ποινικές και διοικητικές 
διαδικασίες, ενώ σύμφωνα με σχετική πληροφόρησή μας, δεν επιβεβαιώνεται περιστατικό 
κατάληψης – αποκλεισμού του υπόψη συνοριακού σημείου.  

 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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