
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - Α.Κ.Ε. 
 

ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην   από   23-09-2019   με   αριθμό   816/31   ερώτηση   και   αίτηση   
κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή κ. Ι. ΜΕΛΑ.   

 
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, 

σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου 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. 

Στην κατεύθυνση αυτή, επιδιώκεται η κατάλληλη αξιοποίηση κάθε δημοσιονομικής και 
εν γένει οικονομικού χαρακτήρα δυνατότητας που παρέχεται στη χώρα μας. Ειδικότερα, 
τόσο από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου -κατά λόγο αρμοδιότητας-, όσο και 
από τους Δικαιούχους Φορείς καταβάλλεται η πλέον δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη 
δυνατή απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορούν στις 
προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι δυναμική και 
εξαρτάται από την πορεία εξέλιξης των διαγωνισμών, την επιλεξιμότητα των δαπανών, αλλά 
και το συνολικό σχεδιασμό, ο οποίος και διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε 
πραγματικές συνθήκες. 

Παρέπεται να λεχθεί ότι, ο αριθμός των διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων 
χωρών, ανεξαρτήτως καθεστώτος, δεν μπορεί παρά να είναι ένας δυναμικός αριθμός που 
μεταβάλλεται σε καθημερινή βάση, αναλόγως της κινητικότητας των πληθυσμών από και 
προς τη χώρα μας.  

Ενδεικτικά δε, αναφέρεται ότι κατά το 8μηνο του τρέχοντος έτους, ο αριθμός των 
υπηκόων τρίτων χωρών, που εντοπίσθηκαν κατά την παράνομη είσοδο ή/και παραμονή 
τους στη χώρα μας, ανέρχεται στους 64.072, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, που 
τηρούνται από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ συναφή στοιχεία για παρελθόντα 
έτη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα αυτού (https://www.astynomia.gr).   
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Σημειώνεται δε, ότι σε καθημερινή βάση το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου 
Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) καταρτίζει ημερήσια αναφορά για την 
επισκόπηση της κατάστασης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η οποία αναρτάται σε 
ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://infocrisis.gov.gr). Χαρακτηριστικός, της κατάστασης την 
οποία παρέλαβε η Κυβέρνηση μας, είναι ο αριθμός των διαμενόντων στα Κέντρα Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης της ως άνω περιοχής, ο οποίος την 06-07 τ.ε. ανέρχονταν σε 13.438 
άτομα (επί χωρητικότητας 6.438). 

Περαιτέρω, στοιχεία για τις περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που υποβάλλουν 
αίτημα διεθνούς προστασίας, παρατίθενται σε πίνακα, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου και περιέχει σχετικά στατιστικά στοιχεία -έως και την 31-
08 τ.ε.- που αφορούν, αναλυτικά, στον ακριβή αριθμό υποβληθεισών αιτήσεων ασύλου και 
τα αποτελέσματα αυτών, κατ’ έτος και κατά εθνικότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι -έως και 
την 30-06 τ.ε.- οι εκκρεμείς αιτήσεις Α’ βαθμού ανέρχονταν σε 61.292, ενώ οι προσφυγές Β’ 
βαθμού σε 14.006.  

Σε ό,τι αφορά στην προσωρινή διαμονή και φιλοξενία νεοεισερχόμενων πολιτών 
τρίτων χωρών και ανιθαγενών, δυνάμει της υπ’ αριθ. 6183/31.08.2018 Απόφασης του 
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (Φ.Ε.Κ. Β΄- 3815), συνάφθηκαν τριάντα έξι (36) 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και μισθώσεων ακινήτων, οι οποίες στη συνέχεια 
ανανεώθηκαν, εντός του τρέχοντος έτους, στο σύνολό τους (ΑΔΑ: 9ΩΤΑ465ΧΘΕ-2ΞΞ, ΑΔΑ: 
7ΖΧΜ465ΧΘΕ-ΕΥ4, ΑΔΑ: 6ΤΡ0465ΧΘΕ-26Χ, ΑΔΑ: 6ΜΜΕ465ΧΘΕ-2ΟΜ, ΑΔΑ: 6ΗΧΗ465ΧΘΕ-
22Ω, ΑΔΑ: 6ΓΓΖ465ΧΘΕ-ΦΦΡ, ΑΔΑ: 6ΜΤΖ465ΧΘΕ-ΡΤΑ, ΑΔΑ: 68ΔΣ465ΧΘΕ-87Κ, ΑΔΑ: 
677Ε465ΧΘΕ-ΝΡΓ, ΑΔΑ: 68ΖΓ465ΧΘΕ-Ν0Ε, ΑΔΑ: 675Ν465ΧΘΕ-561, ΑΔΑ: ΨΛ9Ο465ΧΘΕ-
ΘΣ9, ΑΔΑ: Ω5Κ9465ΧΘΕ-9Ξ3, ΑΔΑ: Ω908465ΧΘΕ-3ΡΑ, ΑΔΑ: ΩΗ94465ΧΘΕ-Η2Ι, ΑΔΑ: 
698Ο465ΧΘΕ-Ε44, ΑΔΑ: Ω9ΘΗ465ΧΘΕ-ΑΞΙ, ΑΔΑ: ΩΖ0Ω465ΧΘΕ-403, ΑΔΑ: ΩΨ6Θ465ΧΘΕ-
Θ8Λ, ΑΔΑ: ΩΨΗΙ465ΧΘΕ-65Ο, ΑΔΑ: Ψ6ΑΖ465ΧΘΕ-0ΞΓ, ΑΔΑ: Ψ6ΕΙ465ΧΘΕ-ΞΥΑ, ΑΔΑ: 
ΩΨΙΦ465ΧΘΕ-Α1Ξ, ΑΔΑ:ΩΘΥΚ465ΧΘΕ-9ΚΕ, ΑΔΑ: ΨΗΖ1465ΧΘΕ-ΛΓΗ, ΑΔΑ: ΨΠΗΜ465ΧΘΕ-
Λ0Ρ, ΑΔΑ: ΨΡΕ4465ΧΘΕ-Ψ3Γ, ΑΔΑ: Ω4ΠΝ465ΧΘΕ-17Π, ΑΔΑ: Ω34Ψ465ΧΘΕ-Ζ2Θ, ΑΔΑ: 
ΩΕΥΑ465ΧΘΕ-8ΚΨ, ΑΔΑ: ΩΓΖΕ465ΧΘΕ-ΖΥΗ, ΑΔΑ: ΩΙ0Ξ465ΧΘΕ-ΝΨ4, ΑΔΑ: ΩΝΡΤ465ΧΘΕ-
ΞΑ1, ΑΔΑ: ΩΚ6Τ465ΧΘΕ-ΝΔ8, ΑΔΑ: ΩΙ5Α465ΧΘΕ-7ΞΙ, ΑΔΑ: ΩΗΝΔ465ΧΘΕ-79Λ). 

Πέραν των ανωτέρω, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους 
Πρόσφυγες (Υ.Α./Ο.Η.Ε.) το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ», δυνάμει της υπ’ αριθ. 6382/19 από 22-
02-2019 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β’ - 853). Προς πληρέστερη δε ενημέρωσή σας 
σχετικός τυγχάνει ο ακόλουθος σύνδεσμος: https://estia.unhcr.gr/el/home_page/ . 

Σχετικά δε με την αναφερόμενη έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF), επισημαίνεται ότι λόγω της αρχής της μυστικότητας που διέπει το 
συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, δεν είναι επιτρεπτή η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 
γνωστοποίηση, κατά τη διάρκεια και μη αυτού, των όποιων συλλεγέντων στοιχείων. 

Τέλος, ως προς τα μέτρα που αποφασίστηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο 
Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση της αύξησης των προσφυγικών/ 
μεταναστευτικών ροών, σχετικό  τυγχάνει  το  από  31-08  τ.ε.  Δελτίο  Τύπου  της  Γενικής  
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Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και οι έκτακτες συσκέψεις που έλαβαν χώρα στις 
21-09, 30-09 και 03-10 υπό τον Πρωθυπουργό, όπου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης των 
εν λόγω μέτρων και ανακοινώθηκαν οι περαιτέρω κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο 
αυτό, σχετικό τυγχάνει το από 03-10 τ.ε. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου μας, στο οποίο 
περιλαμβάνεται προδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά 
κτιρίων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων κατοικιών προς μίσθωση για τις 
ανάγκες υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων άσυλο. 

 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
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