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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
  

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 3159/11-1-2021 της Βουλής των Ελλήνων  
 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. 

Αναστάσιος Δημοσχάκης, με θέμα «Επανεξέταση των όρων δημιουργίας/ 

αναβάθμισης της δομής φιλοξενίας στο Φυλάκιο Ν. Ορεστιάδας. Μέτρα διασφάλισης 

της πληθυσμιακής ισορροπίας και της προστασίας εθνικής ασφάλειας της περιοχής», 

σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τo ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η συνδρομή του ΥΠΕΘΑ στη 

διαχείριση της προσφυγικής κρίσης είναι η διεύθυνση και ο συντονισμός, σε 

συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Υποδοχής & Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, τις λοιπές δημόσιες 

υπηρεσίες και αρχές, καθώς και τους κοινωνικούς φορείς και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις που επικουρούν τη λειτουργία των ΚΕΠΥ/ΚΥΤ και των Δομών 

Προσωρινής Υποδοχής & Φιλοξενίας, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προκύπτουν από την αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, 

αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη 

των προσφύγων και μεταναστών. 

Επιπρόσθετα, αρμόδιος φορέας για τη σύσταση πλαισίου και μεθοδολογιών 
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ασφαλείας και προστασίας του συνόλου των εγκαταστάσεων και του προσωπικού, το 

οποίο κατά οποιοδήποτε τρόπο, ενεργεί εντός των εν λόγω δομών, καθώς επίσης και 

για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη 

χώρα, είναι η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) για τα χερσαία σύνορα και το Λιμενικό 

Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ) για τα θαλάσσια.  

Παρά ταύτα, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εν προκειμένω δε του 

Στρατού Ξηράς, παρέχει αποφασιστική συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ συμμετέχοντας σε 

μικτές δράσεις αποτροπής και αντιμετώπισης των όποιων προσπαθειών παράνομης 

εισόδου μεταναστών και προσφύγων, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα επίγειας και 

εναέριας επιτήρησης των συνόρων, με τμήματα ενεργών Μονάδων του, και με 

κατάλληλα επιχειρησιακά σχέδια τα οποία αναπροσαρμόζονται αναλόγως της 

τακτικής κατάστασης αλλά και των απαιτήσεων που διαμορφώνονται. 

Παράλληλα, συνεχίζεται και επεκτείνεται η εγκατάσταση, σε καθημερινή 

βάση, βελτιούμενων εμποδίων, τα οποία αποσκοπούν στην αποτροπή εισόδου 

μεταναστών και προσφύγων, εντός του Ελληνικού εδάφους. 

Σε κάθε περίπτωση, οι Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με την Εθνική 

Στρατιωτική Στρατηγική, προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ασφάλειας και 

επιτήρησης του χερσαίου, θαλάσσιου και εναερίου χώρου της Πατρίδας, 

συμβάλλοντας στην έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε μορφής απειλής κατά των εθνικών 

συμφερόντων.  

Τέλος, σας καταθέτω συνημμένα Πίνακα με τις Δομές Φιλοξενίας 

Προσφύγων/Μεταναστών – ΚΥΤ, όπου έχουν συγκροτηθεί Τοπικά Συντονιστικά 

Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης με μέριμνα του Στρατού Ξηράς, 

προκειμένου να συνδράμουν στη λειτουργία των υπόψη Δομών.   

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα 

Υπουργεία. 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
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