
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - Α.Κ.Ε. 
 

ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην   από 11-09-2019  με   αριθμό   595/18   ερώτηση   και   αίτηση   
κατάθεσης εγγράφων των Βουλευτών κ.κ. Γ. ΚΑΜΙΝΗ και Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ.   

 
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. 

Στην κατεύθυνση αυτή, επιδιώκεται η κατάλληλη αξιοποίηση κάθε δημοσιονομικής και εν 
γένει οικονομικού χαρακτήρα δυνατότητας που παρέχεται στη χώρα μας. Ειδικότερα, τόσο από 
τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου -κατά λόγο αρμοδιότητας-, όσο και από τους 
Δικαιούχους Φορείς καταβάλλεται η πλέον δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή 
απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορούν στις 
προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι δυναμική και εξαρτάται 
από την πορεία εξέλιξης των διαγωνισμών, την επιλεξιμότητα των δαπανών, αλλά και το 
συνολικό σχεδιασμό, ο οποίος και διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε πραγματικές 
συνθήκες. 

Κατόπιν τούτου, διευκρινίζεται ότι, αρμόδια για τον χειρισμό και την αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναφορικά με χρηματοδοτούμενες επιχειρησιακές και 
αναπτυξιακές δράσεις του Υπουργείου, καθώς και το συντονισμό των συναρμόδιων Υπηρεσιών 
για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, είναι η ορισμένη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 77 του ν. 4375/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ -51), ως Εντεταλμένη Αρχή, Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.). Σημειώνεται δε, ότι η ορισθείσα 
νέα Υπεύθυνη Αρχή [Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης  και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων 
(Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.)] εκχώρησε στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. την άσκηση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για μέρος των ευρύτερων προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την περίοδο 2014-
2020. 
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Ειδικότερα, όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – 

Τομέας Επιστροφών, επισημαίνεται ότι η Υ.Δ.Ε.Α.Π. έχει ορισθεί ως εντεταλμένη Αρχή και 
αρμόδια για τη διαχείριση δράσεων του 3ου Ειδικού Στόχου, που αφορά στον «Επαναπατρισμό» 
και το ποσό εκχώρησης ανέρχεται στο ύψος των 177.160.999,11 ευρώ, ενώ οι ενταγμένες 
Δράσεις ανέρχονται στο ύψος των 157.030.138,04 ευρώ. Το ύψος των συνολικών πληρωμών, 
μέχρι και την 18-09 τ.ε., ανέρχονται στο ποσό των 78.315.422,05 ευρώ, ενώ αναμένεται έως 
τις αρχές του επόμενου έτους η έκδοση νέων προσκλήσεων, με σκοπό την βέλτιστη 
απορρόφηση των υπολειπόμενων πόρων που έχουν εκχωρηθεί στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. για τον τομέα 
των Επιστροφών. 

Περαιτέρω, όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας 
Αστυνομικής Συνεργασίας, επισημαίνεται ότι οι πιστώσεις που διαχειρίζεται η προαναφερόμενη 
Υπηρεσία, ανέρχονται στα 30.426.938,67 ευρώ (συνολική χρηματοδότηση), με κύριους 
δικαιούχους την Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα - 
Ελληνική Ακτοφυλακή και το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ως άνω αναφερόμενοι δικαιούχοι 
αποτελούν τους μοναδικούς εκ του νόμου (de jure) αποκλειστικούς δικαιούχους του Ταμείου. Η 
Υ.Δ.Ε.Α.Π. έχει ήδη προβεί στην έκδοση του συνόλου των Προσκλήσεων για την Υποβολή 
Αιτημάτων Χρηματοδότησης και το σύνολο των συμβασιοποιηθέντων ποσών ανέρχεται στο 
ύψος των 14.005.049,01 ευρώ.   

Επιπλέον, οι πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Σύνορα 
και Θεωρήσεις ανέρχονται στο ποσό των 194.600.000,00 ευρώ και έχουν ενταχθεί 22 δράσεις 
ύψους 187.300.000,00 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 96,3 % του συνολικού διαθέσιμου 
προϋπολογισμού. Σημειώνεται δε, ότι έχει δημοσιευθεί Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη 
«Λειτουργική Ενίσχυση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», προϋπολογισμού 480.000,00 ευρώ. 

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι, η Υ.Δ.Ε.Α.Π. αποτελεί Διαχειριστική Αρχή του 
Προγράμματος G του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. 
Ε.Ο.Χ.) 2014 - 2021, με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών 
συστημάτων του ασύλου και της μετανάστευσης» και εταίρο προγράμματος τη Γενική 
Διεύθυνση Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας-UDI. Η υπόψη συγχρηματοδότηση 
προϋπολογισμού 19.411.765,00 ευρώ, προβλέπει χρηματοδότηση κατά 85% από πόρους των 
Δότριων Χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και κατά 15% από εθνικούς πόρους, για 
τη χρονική περίοδο από το έτος 2019 έως τη 30-06-2024. Επισημαίνεται δε, ότι οι Φορείς 
Υλοποίησης των Προκαθορισμένων Πράξεων του Προγράμματος περιλαμβάνουν Υπηρεσίες που 
διαδραματίζουν ουσιώδη και καθοριστικό ρόλο στον τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης 
στην Ελλάδα, όπως η Αρχή Προσφυγών, η Υπηρεσία Ασύλου, το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και ο Συνήγορος του Πολίτη.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Επείγουσας Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα & Θεωρήσεις, η Υ.Δ.Ε.Α.Π. υλοποιεί, επιπρόσθετα, δράσεις στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Επείγουσας Βοήθειας 2016 και 2017 του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας, ως συμπληρωματικές του Εθνικού Προγράμματος. Συγκεκριμένα, οι δράσεις 
αφορούν σε αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Ελληνικής 
Αστυνομίας για τη διαδικασία καταγραφής Υπηκόων Τρίτων Χωρών, στη λειτουργική ενίσχυση 
των Υπηρεσιών της στα εξωτερικά σύνορα καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Ασφαλείας στα 
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Σημειώνεται δε, ότι η απορρόφηση των διαθέσιμων 
κεφαλαίων για τις ανωτέρω δράσεις κυμαίνεται από 85% έως 97%. 
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Παρέπεται να ειπωθεί η δράση «Βελτίωση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. 

και ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής 
πίεσης- Priority», με προϋπολογισμό 350.000,00 ευρώ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από τον 
Μάρτιο 2018 έως τον Μάιο 2020. 

Αναφέρεται δε, ότι η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο συμμετοχής της στις δράσεις του 
Οργανισμού FRONTEX, για το χρονικό διάστημα 2015-2019 (έως 31-08 τ.ε.), έχει 
χρηματοδοτηθεί, από τον εν λόγω Οργανισμό, με το ποσό των 20.697.509,28 ευρώ περίπου. 
Από το σύνολο των ανωτέρω δράσεων, γνωρίζεται ότι, για τις δράσεις, των οποίων ο 
προϋπολογισμός υπερβαίνει τις 60.000,00 ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.) και απαιτείται σύμφωνα με το ν. 
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α’ - 147), ως ισχύει, η διενέργεια ανοικτών 
διαγωνισμών, το σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών υλοποιείται με μέριμνα της 
Διεύθυνσης Προμηθειών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Η δε αρμόδια Διεύθυνση του 
Αρχηγείου υλοποιεί το σύνολο των διαδικασιών για την προμήθεια τόσο υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού, όσο και παροχής υπηρεσιών, για έργα των οποίων ο προϋπολογισμός βρίσκεται 
στα όρια της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ανωτέρω 
νόμο και προβαίνει στην ανάρτηση των συναφθεισών συμβάσεων, τόσο στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), όσο και στο Πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

Σε ό,τι αφορά στην προσωρινή διαμονή και φιλοξενία νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων 
χωρών και ανιθαγενών, δυνάμει της υπ’ αριθ. 6183/31.08.2018 Απόφασης του Υπουργού 
Μεταναστευτικής Πολιτικής (Φ.Ε.Κ. Β΄- 3815), συνάφθηκαν τριάντα έξι (36) συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών και μισθώσεων ακινήτων, οι οποίες στη συνέχεια ανανεώθηκαν, εντός του 
τρέχοντος έτους, στο σύνολό τους (ΑΔΑ: 9ΩΤΑ465ΧΘΕ-2ΞΞ, ΑΔΑ: 7ΖΧΜ465ΧΘΕ-ΕΥ4, ΑΔΑ: 
6ΤΡ0465ΧΘΕ-26Χ, ΑΔΑ: 6ΜΜΕ465ΧΘΕ-2ΟΜ, ΑΔΑ: 6ΗΧΗ465ΧΘΕ-22Ω, ΑΔΑ: 6ΓΓΖ465ΧΘΕ-ΦΦΡ, 
ΑΔΑ: 6ΜΤΖ465ΧΘΕ-ΡΤΑ, ΑΔΑ: 68ΔΣ465ΧΘΕ-87Κ, ΑΔΑ: 677Ε465ΧΘΕ-ΝΡΓ, ΑΔΑ: 68ΖΓ465ΧΘΕ-
Ν0Ε, ΑΔΑ: 675Ν465ΧΘΕ-561, ΑΔΑ: ΨΛ9Ο465ΧΘΕ-ΘΣ9, ΑΔΑ: Ω5Κ9465ΧΘΕ-9Ξ3, ΑΔΑ: 
Ω908465ΧΘΕ-3ΡΑ, ΑΔΑ: ΩΗ94465ΧΘΕ-Η2Ι, ΑΔΑ: 698Ο465ΧΘΕ-Ε44, ΑΔΑ: Ω9ΘΗ465ΧΘΕ-ΑΞΙ, 
ΑΔΑ: ΩΖ0Ω465ΧΘΕ-403, ΑΔΑ: ΩΨ6Θ465ΧΘΕ-Θ8Λ, ΑΔΑ: ΩΨΗΙ465ΧΘΕ-65Ο, ΑΔΑ: 
Ψ6ΑΖ465ΧΘΕ-0ΞΓ, ΑΔΑ: Ψ6ΕΙ465ΧΘΕ-ΞΥΑ, ΑΔΑ: ΩΨΙΦ465ΧΘΕ-Α1Ξ, ΑΔΑ:ΩΘΥΚ465ΧΘΕ-9ΚΕ, 
ΑΔΑ: ΨΗΖ1465ΧΘΕ-ΛΓΗ, ΑΔΑ: ΨΠΗΜ465ΧΘΕ-Λ0Ρ, ΑΔΑ: ΨΡΕ4465ΧΘΕ-Ψ3Γ, ΑΔΑ: 
Ω4ΠΝ465ΧΘΕ-17Π, ΑΔΑ: Ω34Ψ465ΧΘΕ-Ζ2Θ, ΑΔΑ: ΩΕΥΑ465ΧΘΕ-8ΚΨ, ΑΔΑ: ΩΓΖΕ465ΧΘΕ-
ΖΥΗ, ΑΔΑ: ΩΙ0Ξ465ΧΘΕ-ΝΨ4, ΑΔΑ: ΩΝΡΤ465ΧΘΕ-ΞΑ1, ΑΔΑ: ΩΚ6Τ465ΧΘΕ-ΝΔ8, ΑΔΑ: 
ΩΙ5Α465ΧΘΕ-7ΞΙ, ΑΔΑ: ΩΗΝΔ465ΧΘΕ-79Λ). 

Επισημαίνεται ότι, με σκοπό την εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους 
αιτούντες διεθνή προστασία μέσω της παροχής οικονομικού βοηθήματος και την κατά 
περίπτωση ασφαλή τους στέγαση και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις 
ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την 
έννοια του ενωσιακού δικαίου, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους 
Πρόσφυγες (Υ.Α./Ο.Η.Ε.) το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ», δυνάμει της υπ’ αριθ. 6382/19 από 22-02-
2019 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β’ - 853). 

Παρέπεται να λεχθεί, ότι οι Διεθνείς Οργανισμοί μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις 
εφαρμόζοντας, κάθε φορά, το ισχύον, κατά περίπτωση, νομοθετικό πλαίσιο, καθώς 
δεσμεύονται, σε κάθε περίπτωση, στην τήρηση των κανόνων και αρχών της ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και υπόκεινται στους νόμιμους, προς τούτο, 
ελέγχους. 
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Το ζήτημα της στελέχωσης των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης ρυθμίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄-51), ως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασμό με αυτές του άρθρου 2 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. Φ.000/8/245258/Σ.37/07.03.2016 
(Φ.Ε.Κ. Β΄-630) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
- Εθνικής Άμυνας- Οικονομικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, 
δημοσιεύτηκε η από 09-11-2016 «Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την πλήρωση των θέσεων των Διοικητών Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου, 
Σάμου, Χίου, Κω, Λέσβου και Λέρου», με επιτυχή κατάληξη, πλην αυτής της Χίου, για την οποία 
και εκδόθηκε νέα πρόσκληση (από 29-01-2018), λόγω παραίτησης, ενώ με το ίδιο άρθρο του 
ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται και συναφή θέματα που αφορούν στην Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης. 

Τέλος, σχετικά με την αναφερόμενη έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF), επισημαίνεται ότι λόγω της αρχής της μυστικότητας που διέπει το 
συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, δεν είναι επιτρεπτή η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 
γνωστοποίηση, κατά τη διάρκεια και μη αυτού, των όποιων συλλεγέντων στοιχείων. 
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