
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση   στην   από   23-07-2021   με   αριθμό    8217    Ερώτηση    του    Βουλευτή 
      κ.  Α. ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 
διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ. 7017/4/24898-γ’ από 26-02-2021 Έγγραφό μας, επί της με 
αριθμό 3856/ 03-02-2021 Ερώτησης του ιδίου Βουλευτή, σας γνωρίζουμε ότι το Αρχηγείο 
Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον επαρκή στελέχωση των 
περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, αξιοποιώντας όλες τις 
παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ορθολογική κατανομή της συνολικής 
δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις 
μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού. 

Στην κατεύθυνση αυτή και σε ό,τι αφορά στη Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.) 
Αλεξανδρούπολης, επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυσή της 
κατά τις τακτικές μεταθέσεις τρέχοντος έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η Δ.Α. 
Αλεξανδρούπολης, όσο και το Τ.Δ.Ε. Κήπων δε διαθέτουν εν συνόλω κενά στην οργανική 
δύναμη του αστυνομικού προσωπικού τους.  

Υπενθυμίζεται δε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/ 2003 και 15 του 
π.δ/τος 211/ 2005, παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τον Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης, να 
αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α’, ανάλογα με τις εκάστοτε 
υπηρεσιακές ανάγκες. 

Προσέτι, προς τον σκοπό ενίσχυσης της επιχειρησιακής της ικανότητας/ ετοιμότητας, 
τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Χώρας και την αρτιότερη 
διαχείριση των εισερχόμενων μεικτών μεταναστευτικών ροών, υλοποιείται η                                 
-χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας- «Ειδική Δράση: Ενίσχυση 
Αστυνομικών Υπηρεσιών με Αστυνομικό Προσωπικό (Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ)», στο πλαίσιο της 
οποίας ενισχύεται η ανωτέρω Δ.Α., την παρούσα χρονική περίοδο, με εκατό τριάντα επτά (137) 
αστυνομικούς υπαλλήλους, ενώ τοποθετήθηκαν -κατόπιν διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΡΖΤΝ46ΜΤΛΒ-ΣΙ8)- 
σε Υπηρεσίες αυτής εκατόν τριάντα έξι (136) Συνοριακοί Φύλακες. 

Περαιτέρω, η ουσιαστική αντιμετώπιση των αναφυόμενων ζητημάτων αστυνομικής 
φύσης, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας αστυνόμευσης όλων των περιοχών, εξαρτάται 
από  ένα  συνολικό,  συστηματικό  και   υπεύθυνο   σχεδιασμό   της   οργανωτικής   δομής   των  
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αστυνομικών Υπηρεσιών, ανά την επικράτεια, καθώς και από την ορθολογικότερη και 
αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Στην 
κατεύθυνση αυτή επιτεύχθηκε η αναδιοργάνωση - αναδιάταξη όλων των περιφερειακών 
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας [π.δ. 7/ 2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 14), ως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει]. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο διαλαμβανόμενο στην εν θέματι Ερώτηση ζήτημα, 
επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 και 100 του ως άνω π.δ/τος, ο 
έλεγχος της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών/ αλλοδαπών και η εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος, επιτυγχάνεται από το αναβαθμισμένο, 
σε αστυνομικό προσωπικό και μέσα, Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου (Τ.Δ.Ε.) Κήπων, ενώ ο 
υφιστάμενος εξοπλισμός και η δικτυακή γραμμή ταχύτητας 10Mbps του Συνοριακού Σημείου  
Διέλευσης (Σ.Σ.Δ.) Κήπων καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες. Μολαταύτα, στο πλαίσιο του έργου 
"ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ", υφίσταται η δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης της εν λόγω ταχύτητας, ενώ, 
παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο δημόσιοι διαγωνισμοί που αφορούν: α) στην υλοποίηση 
της κεντρικής και μηχανογραφικής υποδομής του Συστήματος Εισόδου/ Εξόδου και β) στην 
προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την βέλτιστη διεξαγωγή των διαβατηριακών ελέγχων 
στα κατά τόπους Σ.Σ.Δ.. 

Ως προς το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό (EE) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2017, Σύστημα Εισόδου/ 
Εξόδου, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας συγκρότησε Επιτροπή, προς τον σκοπό 
κατάρτισης ενδελεχούς, πλήρους και ολοκληρωμένης μελέτης, αναφορικά με τα λειτουργικά 
προβλήματα, τις ελλείψεις και τις απαιτήσεις των νομοθετημένων Σ.Σ.Δ, η οποία περιελάμβανε 
και προτάσεις αναμόρφωσης των υποδομών και απεστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας - Θράκης. 

Τέλος, χρήζει διευκρίνησης το γεγονός ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4674/ 2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 53), «η αρμοδιότητα για τη χωροθέτηση, εγκατάσταση, κατασκευή 
και συντήρηση των Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η ευθύνη για τον καθορισμό των 
πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας για τη συμμόρφωση της 
Ελληνικής Δημοκρατίας προς το κεκτημένο Schengen (ν. 2514/ 1997, Α’ - 140) και την πλήρη 
εφαρμογή, των σχετικών Κανονισμών (ΕΕ), μεταξύ άλλων και των Κανονισμών για τη χρήση 
του συστήματος εισόδου - εξόδου, ανήκει στον Υπουργό Εσωτερικών. Οι αρμοδιότητες του 
προηγούμενου εδαφίου ασκούνται μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης». 
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