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Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, 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. Προς τούτο, ανταποκρινόμενη στον θεσμικό της ρόλο, αναπτύσσει συγκεκριμένες 
στρατηγικές και στοχευμένες δράσεις, με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου έργου 
στον τομέα της αστυνόμευσης, την πρόληψη αλλά και την ουσιαστική αντιμετώπιση των 
ζητημάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος, ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες 
διαβίωσης και να ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε ό,τι αφορά στη θωράκιση της χώρας μας έναντι του 
αναφερομένου κινδύνου της εξάπλωσης των ισλαμιστών τρομοκρατών/τζιχαντιστών, καθώς 
και της διεθνούς τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες μας παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και λαμβάνουν τα απαραίτητα 
προληπτικά και αποτρεπτικά μέτρα, εντάσσοντας στο σχεδιασμό τους την επαρκή 
προετοιμασία τους για επιχειρησιακή δράση κατασταλτικού χαρακτήρα.  

Ειδικότερα, οι Ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση για τυχόν εντοπισμό 
ύποπτων εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων, αναλύουν και αξιολογούν οποιαδήποτε πληροφορία 
περιέλθει σε γνώση τους σχετική με τη δράση των εξτρεμιστών - ισλαμιστών και διεξάγουν 
επισταμένους ελέγχους στα άτομα που διέρχονται από τις ζώνες ευθύνης τους. Σημειώνεται 
δε, ότι κατά τους διενεργούμενους αστυνομικούς ελέγχους, πέραν του ελέγχου των 
ταξιδιωτικών εγγράφων και της αξιοποίησης τόσο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Βάσεων 
Δεδομένων, όσο και της Βάσης Δεδομένων της Interpol, λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενοι 
επικαιροποιημένοι   «Δείκτες  Κινδύνου»   της   Ευρωπαϊκής   Επιτροπής   και  της   Ελληνικής  
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Αστυνομίας, σε σχέση με ύποπτα άτομα, με στόχο το διεξοδικότερο έλεγχο συγκεκριμένων 
προσώπων ή ομάδων ατόμων που τους πληρούν.  

Παρέπεται να λεχθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, δίνονται οδηγίες και κατευθύνσεις στους 
αστυνομικούς των περιφερειακών Υπηρεσιών και ειδικότερα αυτών της «πρώτης γραμμής» 
για τη διενέργεια μεθοδικών ελέγχων, τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και 
την ενίσχυση της συνεργασίας τους με τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Υπηρεσίες του 
εσωτερικού και του εξωτερικού, μέσω των θεσμοθετημένων διαύλων επικοινωνίας (Εuropol, 
Interpol κ.λπ.), ενεργώντας πάντοτε με σεβασμό στη νομιμότητα και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και ελευθερίες. Επιπλέον, πραγματοποιούνται σχετικές εκπαιδεύσεις του 
αστυνομικού προσωπικού και ιδίως σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης, που ενδεχομένως να 
οδηγήσουν στο βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία, με απώτερο σκοπό την πρόληψη και 
τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων ατόμων και δραστηριοτήτων. 

Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι, από την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπεται τόσο η 
απαγόρευση της εισόδου στη χώρα μας ατόμου, το οποίο θεωρείται επικίνδυνο για την Εθνική 
Ασφάλεια, όσο και η απέλασή του για τον ίδιο λόγο. Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιο 
άτομο, σχετιζόμενο με υποθέσεις τρομοκρατίας, αναζητείται από έτερο κράτος στο πλαίσιο 
δικαστικής διαδικασίας, εκδίδεται σχετικό ένταλμα (Ευρωπαϊκό ή Διεθνές), από την αρμόδια 
αστυνομική Αρχή του κράτους αυτού, βάσει του οποίου το εν λόγω άτομο παραδίδεται στην 
Αιτούσα Αρχή. Σε κάθε δε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ένα άτομο διώκεται διεθνώς ή 
προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ή/και αποδείξεις για εμπλοκή του σε τρομοκρατικές - 
εξτρεμιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ένοπλες συγκρούσεις στη Συρία και το 
Ιράκ, οι Ελληνικές Αρχές Ασφαλείας προβαίνουν στη σύλληψη και σε όλες τις προβλεπόμενες 
περαιτέρω δικονομικές ενέργειες ή/και στις απαιτούμενες για την έκδοσή του διαδικασίες. 
Επισημαίνεται δε ότι, κατά το χρονικό διάστημα ετών 2017 - 2019 (έως 14-08-2019) έχουν 
συλληφθεί, είτε δυνάμει ευρωπαϊκών και διεθνών ενταλμάτων σύλληψης είτε επειδή 
προέκυψε προανακριτικά εμπλοκή τους στις ανωτέρω περιγραφόμενες δραστηριότητες, 
συνολικά επτά (7) αλλοδαποί. 

Πέραν των ανωτέρω, καθίσταται γνωστό ότι, για την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης στα ελληνοτουρκικά χερσαία - ποτάμια και θαλάσσια σύνορα (περιοχή Έβρου-
νησιά Ανατολικού Αιγαίου), υλοποιείται η εθνική επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ», στο πλαίσιο της 
οποίας πραγματοποιούνται επιχειρησιακές δράσεις που στοχεύουν αφενός μεν στον 
αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της χώρας, αφετέρου δε στην 
ορθολογική διαχείριση των εισερχομένων μεικτών μεταναστευτικών ροών. Σημειώνεται δε, 
ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω επιχείρησης, οι αστυνομικές Υπηρεσίες που εδρεύουν στις 
προαναφερόμενες περιοχές ενισχύονται, κατά περίπτωση, με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά 
μέσα. 

Παράλληλα, η χώρα μας συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής (FRONTEX), προκειμένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος συντονισμός της 
επιχειρησιακής συνεργασίας στον τομέα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων των 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, στα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα 
της χώρας, υλοποιούνται Κοινές Επιχειρήσεις που συντονίζονται από τον εν λόγω Οργανισμό, 
στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτοντας ικανό  αριθμό  
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προσωπικού και τεχνικό εξοπλισμό. Επιπρόσθετα, η Ελληνική Αστυνομία ενίσχυσε τη 
συνεργασία της με τη Εuropol, μέσω της σύναψης Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου 
Καταπολέμησης Δικτύων Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων, στο πλαίσιο του οποίου, 
επιδιώκεται η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και γενικότερα, η διαχείριση της 
εγκληματολογικής πληροφορίας, που σχετίζεται κυρίως με τα οργανωμένα δίκτυα παράνομης 
διακίνησης ανθρώπων, καθώς επίσης και η πραγματοποίηση δευτερογενών ελέγχων 
ασφαλείας από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της Εuropol. 

Τέλος, τονίζεται ότι αναλαμβάνουμε τις, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένες και αναγκαίες 
πρωτοβουλίες, με πρόθεση λήψης, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας και κάθε αναγκαίου 
πρακτικού μέτρου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του εσωτερικού και του 
εξωτερικού, για την ουσιαστική και αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε 
όλα τα διαδικαστικά στάδια, καθώς και για τη διαμόρφωση και παγίωση του επιθυμητού 
περιβάλλοντος εσωτερικής ασφάλειας, αλλά και τη συμβολή των Υπηρεσιών μας, πρωτίστως, 
στην πρόληψη και ακολούθως στην ουσιαστική αντιμετώπιση ιδίως των νέων μορφών 
οργανωμένης εγκληματικής δράσης και των σύγχρονων προκλήσεων στο ευρωπαϊκό και 
διεθνές πεδίο, με απόλυτο σεβασμό στην αξία του ανθρώπου, τα απορρέοντα από αυτή 
δικαιώματά του και τη δημοκρατική νομιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη 
συνάντηση του υπογράφοντος στην περιοχή του Έβρου, για την οποία σχετικό τυγχάνει το 
από 03-08-2019 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου μας (www.mopocp.gov.gr).  
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