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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 τους, 
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. 

Σε κάθε περίπτωση, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των 
διαδικασιών διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, έχουν δοθεί 
ειδικότερες κατευθυντήριες οδηγίες και εντολές στις υφιστάμενες Υπηρεσίες του, για τη 
συλλογή, επεξεργασία και κατάλληλη αξιοποίηση κάθε πληροφοριακού στοιχείου, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η πλέον αποτελεσματική πρόληψη, αποτροπή ή/και 
αντιμετώπιση οποιασδήποτε φύσης αξιόποινης πράξης, που δυσχεραίνει το ήδη επιτελούμενο 
έργο. 

Ωστόσο, τα αστυνομικά μέτρα δεν απαριθμούνται ειδικώς στο νόμο, αλλά 
υπαγορεύονται από τις εκάστοτε περιστάσεις και τις επικρατούσες συνθήκες και κατά 
συνέπεια, οι αστυνομικές Αρχές, εκτιμώντας την υφιστάμενη, κάθε φορά, κατάσταση, 
οφείλουν να προβαίνουν σε όλες τις επιβαλλόμενες, εντός του πλαισίου της νομιμότητας, 
αναλογικότητας και προσφορότητας, ενέργειες, με γνώμονα τις αρχές της υπεροχής του 
δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε κάθε περίπτωση πιστοποίησης παραβατικής συμπεριφοράς 
των διαβιούντων τόσο στα Κέντρα προσωρινής φιλοξενίας όσο και σε αυτά της Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης, οι αρμόδιες 
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δικονομική ενέργεια, ενημερώνοντας, ταυτόχρονα, αρμόδιο λειτουργό της οικείας 
Εισαγγελικής Αρχής, υπό τις κατευθύνσεις και τις εντολές του οποίου ενεργούν περαιτέρω.  

Όσον αφορά στα θιγόμενα στην εν θέματι ερώτηση, επισημαίνεται ότι, στο Κ.Υ.Τ. 
Λέσβου, η Ασφαλής Ζώνη (SAFE ZONE) -στην οποία την 24-08 τ.ε. διέμεναν 64 (εξήντα 
τέσσερα) άτομα- λειτουργεί βάσει του προγράμματος U-CARE «Επείγουσα φροντίδα για τα 
ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών», υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 
(Δ.Ο.Μ.) και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Ηλιακτίδα», οι οποίοι είναι και 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την υλοποίηση του. 

Σημειώνεται δε, ότι οι Υπηρεσίες, στην εδαφική αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η εν 
λόγω δομή, επιλαμβάνονται επί παντός περιστατικού ή αδικήματος που άπτεται των 
αρμοδιοτήτων τους, ενώ λαμβάνουν μέτρα προστασίας της εγκατάστασης, διαθέτοντας  
καθημερινά και σε 24ωρη βάση ικανές αστυνομικές δυνάμεις, προς πρόληψη και αποτροπή 
οποιασδήποτε έκνομης ενέργειας σε βάρος προσώπων και πραγμάτων.  

Τέλος, ως προς τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης των 
μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών, σχετικό τυγχάνει το από 31-08 τ.ε. Δελτίο Τύπου της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ενώ, στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της εν λόγω 
συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), 
πραγματοποιήθηκε, την 02-09 τ.ε., η μεταφορά περισσότερων από 1.400 προσφύγων και 
μεταναστών από το Κ.Υ.Τ. Μόριας σε δομές φιλοξενίας της Βόρειας Ελλάδας (σχετικό 
τυγχάνει το από 02-09 τ.ε. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου μας).  
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