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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 
ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην   από  08-09-2020   με   αριθμό   9358    ερώτηση   του   Βουλευτή 
 κ. Θ. ΠΛΕΥΡΗ. 

 
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 

διαλαμβανόμενων στο υπ’ αριθ. 7017/4/23460-γ΄ από 31-12-2019 έγγραφό μας, επί των με 
αριθμούς 490 και 491/ 12-12-2019 αναφορών του ιδίου Βουλευτή, σας γνωρίζουμε ότι το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 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. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνονται, κατά λόγο αρμοδιότητας, όλες οι απαραίτητες 
πρωτοβουλίες και εκδηλώνονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ενέργειες και 
τα απαιτούμενα μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν ο απόλυτος σεβασμός στα 
δικαιώματα των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, αφετέρου δε ο έλεγχος της 
νομιμότητάς τους στη χώρα μας και η σύννομη κυκλοφορία/διακίνησή τους στον ενιαίο χώρο 
Schengen. 

Περαιτέρω, οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αττικής υλοποιούν Ειδικά Σχέδια Επιχειρησιακής Δράσης, με σκοπό την πρόληψη και 
ουσιαστική αντιμετώπιση των οποιασδήποτε μορφής αναφυομένων ζητημάτων αστυνομικής 
φύσεως στις περιοχές εδαφικής τους αρμοδιότητας, μεταξύ των οποίων και αυτή της πλατείας 
Βικτωρίας. Ειδικότερα, επιχειρούν μέσω της διενέργειας στοχευμένων δράσεων (εποχούμενων 
περιπολιών, συνεργείων ελέγχων κ.α.) και της πραγματοποίησης συνεχών, ουσιαστικών και 
συστηματικών ελέγχων, με την υποστήριξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η δημιουργία του απαιτούμενου περιβάλλοντος ευνομίας. 

Ειδικότερα, καθίσταται γνωστό ότι από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, σε 
συνεργασία και με λοιπές Υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, 
παρασχέθηκε το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, προς τον σκοπό της αντιμετώπισης/ 
διαχείρισης  των  διαλαμβανόμενων   στην   εν   θέματι   ερώτηση   ζητημάτων, ενώ  κατόπιν  
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συνεννόησης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι υπόψη πολίτες τρίτων χωρών 
μεταφέρονται σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας (Ελαιώνας, Σκαραμαγκάς, Σέρρες κ.α.). Στο 
πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα από 15-06 έως 13-09 τ.ε., μεταφέρθηκαν χίλιοι 
επτακόσιοι δεκαοκτώ (1.718) πολίτες τρίτων χωρών από την υπόψη πλατεία σε διάφορες 
Δομές Φιλοξενίας (Ελαιώνας, Σχιστό, Σκαραμαγκάς, Μαλακάσα, Θήβα, ειδικός χώρος 
φιλοξενίας στην Αμυγδαλέζα), ενώ -δέον να σημειωθεί ότι- την 09-09 τ.ε. ογδόντα ένα (81) 
πολίτες τρίτων χωρών μεταφέρθηκαν -εκτός διαδικασίας και για καθαρά ανθρωπιστικούς 
λόγους- στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας, προκειμένου να 
φιλοξενηθούν προσωρινά. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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