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ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.:  Ερώτηση 623/12-09-2019 της Βουλής των Ελλήνων.  

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. 

Κυριάκος Βελόπουλος και  Κωνσταντίνος Χήτας με θέμα «Αναμενόμενες ραγδαίες 

λαθρομεταναστευτικές ροές από τον Έβρο. Φύλαξη συνόρων» σας γνωρίζω, 

σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα: 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις ασκούν πλήρως, με απόλυτη επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα την προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία αποστολή τους 

όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 376/1936, του ΠΔ 

430/1983 και του Ν.4251/2014, οι οποίες ορίζουν σαφώς τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητές τους. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα με την Εθνική Στρατιωτική 

Στρατηγική (ΕΘΣΣ), προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ασφάλειας και 

επιτήρησης του χερσαίου, θαλάσσιου και εναερίου χώρου, συμβάλλοντας στην 

αντιμετώπιση κάθε μορφής απειλής κατά των εθνικών συμφερόντων. 

Εν προκειμένω, στο πλαίσιο επιτήρησής της Ζώνης Ασφαλείας Προκάλυψης 

(ΖΑΠ) στην περιοχή του Έβρου, ο Στρατός Ξηράς, εκπέμπει περιπόλους (πεζοπόρες 

ή εποχούμενες) οι οποίες, σε συνδυασμό με την ύπαρξη Επιτηρητικών Φυλακίων και 

Ειδικών Τμημάτων Ασφαλείας Συνόρων, δημιουργούν πλέγμα ασφαλείας, το οποίο 

συμβάλλει στην αποτροπή, εντοπισμό και σύλληψη από την ΕΛ.ΑΣ ατόμων, που 

εισέρχονται παράνομα στη Χώρα. 

Σε κάθε περίπτωση, εντός των ορίων της αποστολής τους, οι Ένοπλες 
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Δυνάμεις συνδράμουν στο έργο των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) στην αστυνόμευση των 

συνόρων με την παρακολούθηση, καταγραφή και ενημέρωση επί συμβάντων που 

χρήζουν αντιμετώπισης από αυτά. 

Επιπλέον, το ΥΠΕΘΑ, σε πλήρη συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία, 

παρακολουθεί στενά το θέμα των προσφυγικών ροών στην ελληνική επικράτεια, 

αξιολογώντας τις υπάρχουσες πληροφορίες, προκειμένου να είναι σε θέση ανά πάσα 

στιγμή να εκτελεί τα θεσμοθετημένα καθήκοντά του με τον αρτιότερο δυνατό τρόπο, 

προασπίζοντας  τα Εθνικά μας συμφέροντα. 

Λοιπά ζητήματα εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΑ και αρμόδιοι να σας 

απαντήσουν είναι οι συνερωτώμενοι κ.κ. Υπουργοί. 
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