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ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση   στην   από   27-04-2020   με   αριθμό   5986   ερώτηση  του   Βουλευτή 
            κ. Θ. ΠΛΕΥΡΗ.  

 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, 
σας γνωρίζουμε ότι, η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4249/2014 
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 73), είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης, ευταξίας και 
απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, την πρόληψη και την καταστολή του 
εγκλήματος, καθώς και την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στο 
πλαίσιο της συνταγματικής τάξης. 

Όσον, ειδικότερα, αφορά στο διαλαμβανόμενο στην εν θέματι ερώτηση ζήτημα, 
καθίσταται γνωστό ότι, με τις υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093 από 06-04-2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ - 1178) 
και Δ1α/ΓΠ.οικ. 25763 από 16-04-2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ - 1471) Κ.Υ.Α. αποφασίστηκε η επιβολή 
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και 
ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, ενώ με τις υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 27807 
από 02-05-2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ - 1643) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519 από 12-05-2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ - 1816) 
ομοίες, αποφασίστηκε η επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης 
λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας και μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στους χώρους αυτούς, καθώς και η 
επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της 
δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, αντίστοιχα. 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, από τις Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας εκδηλώθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητας τους για 
την τήρηση των ισχυόντων περιορισμών,  αφενός  μεν  εντατικοποιώντας  την  αστυνόμευση 
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απάντων των χώρων μουσουλμανικού ενδιαφέροντος, αφετέρου δε δραστηριοποιώντας 
κατάλληλα το υφιστάμενο πληροφοριακό τους δίκτυο προς πρόληψη τυχόν εκνόμων 
ενεργειών. 

 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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