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Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι αφορά στο 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σας γνωρίζουμε ότι, η Ελληνική Αστυνομία, στο 
πλαίσιο άσκησης της γενικής αστυνόμευσης, έχει ως αποστολή, πλέον των άλλων, τη 
διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας, καθώς και την απρόσκοπτη κοινωνική 
διαβίωση των πολιτών (άρθρο 11 του ν. 4249/2014). 

Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
σύγχρονες προκλήσεις, εκπόνησε πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής, το οποίο 
αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για όλες τις αστυνομικές Υπηρεσίες. Για την υλοποίηση 
αυτού επιδιώκεται η ουσιαστική και αποτελεσματική ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών 
της Ελληνικής Αστυνομίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την κοινωνία των 
πολιτών, που με παράλληλες και συντονισμένες δράσεις μπορούν να ασκήσουν ουσιαστική 
παρέμβαση στις διάφορες μορφές εγκληματικότητας και στους παράγοντες, οι οποίοι 
συμβάλουν στην ανάπτυξή τους, συμμετέχοντας ενεργά στη συνδιαμόρφωση και στη 
συμπαραγωγή της εφαρμοζόμενης Αντεγκληματικής Πολιτικής. 

Κατ’ εφαρμογή αυτών, στη περιοχή ευθύνης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), από τις αρμόδιες Υπηρεσίες διενεργούνται, πλέον της παράλληλης 
δραστηριοποίησης των υπολοίπων ειδικών επιχειρησιακών Ομάδων (ΔΙ.ΑΣ., Ο.Π.Κ.Ε.) -σε 
καθημερινή βάση και καθ’ όλο το 24ωρο- στοχευμένοι και συστηματικοί έλεγχοι, αλλά και 
εξειδικευμένες δράσεις (πεζές - εποχούμενες περιπολίες, εξορμήσεις, συγκρότηση 
συνεργείων - ομάδων ελέγχου), με σκοπό αφενός μεν την αποτελεσματική διαχείριση κάθε 
είδους παραβατικότητας, στο πλαίσιο αναβάθμισης του επιπέδου της εμφανούς 
αστυνόμευσης, αφετέρου δε τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών ασφαλείας για τους 
πολίτες. 

Ενδεικτικά δε της δραστηριοποίησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
κατάληψης κτιρίων στο κέντρο των Αθηνών και την παραμονή παράτυπων μεταναστών/ 
προσφύγων σε αυτά, τυγχάνουν τα από 16-10 και 19-09 τ.ε. Δελτία Τύπου του Γραφείου 
Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Αττικής. 
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Παρέπεται να λεχθεί, ότι από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες εκδηλώθηκαν 
όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, δράσεις και πρωτοβουλίες, με στόχο την 
επιτάχυνση των διαδικασιών διαχείρισης των προσφυγικών/ μεταναστευτικών ροών και, σε 
συντρέχουσα περίπτωση, την εξεύρεση κατάλληλων χώρων κράτησης, ή/ και, επιπλέον, 
χώρων προσωρινής παραμονής μέχρι την απορρόφησή τους στις υφιστάμενες δομές 
φιλοξενίας, ενώ αναφορικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους, επισημαίνεται ότι 
ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ανηλίκων και οι αρμόδιοι φορείς (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης) για τις κατά λόγο αρμοδιότητας 
ενέργειές τους. 

Τέλος, ως προς τα μέτρα που αποφασίστηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο 
Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση της αύξησης των προσφυγικών/ 
μεταναστευτικών ροών, μεταξύ των οποίων και η άμεση μεταφορά από τα νησιά 116 
ασυνόδευτων παιδιών για επανένωση με τις οικογένειές τους σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η μετακίνηση επιπλέον 250 ασυνόδευτων παιδιών σε 
ασφαλείς δομές της ενδοχώρας, σχετικό τυγχάνει το από 31-08 τ.ε. Δελτίο Τύπου της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,. 
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