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

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο μας, η Γενική 
Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου και η Ελληνική Αστυνομία, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 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. 

Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται η σχετική με τη Σύσταση Εθνικού Μητρώου 
ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα 
διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, Απόφαση του (πρώην) 
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής [υπ’ αριθ. οικ.: 7586/18 από 17-10-2018 (Φ.Ε.Κ.        
Β’ - 4794)], με τις διατάξεις της οποίας ρυθμίζονται -μεταξύ άλλων- οι προϋποθέσεις, 
αφενός μεν της εγγραφής των Μ.Κ.Ο. στο εν λόγω Μητρώο, αφετέρου δε της 
διαγραφής/απένταξής τους, συμπεριλαμβανομένων τόσο ενδεχόμενης εμπλοκής τους σε 
παράνομες πράξεις, όσο και ενδεχόμενης διαπίστωσης πλημμελούς εκτέλεσης του έργου, 
που έχουν αναλάβει. 

Υπογραμμίζεται ότι, ο έλεγχος των αιτήσεων ένταξης των ενδιαφερόμενων Μ.Κ.Ο., 
συνίσταται σε θέματα νομιμότητας της σύστασης τους (καταστατικά) και συνάφειας με 
δραστηριότητες Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα, Μετανάστευσης και Κοινωνικής 
Ένταξης, ενώ ελέγχονται, επίσης, φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία (φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα), καθώς και οικονομικά μέσω της υποβολής των απολογιστικών 
καταστάσεων των Μ.Κ.Ο., των τελευταίων δύο ετών.  

Παρέπεται να λεχθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, 
στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, 
έχουν    δοθεί    ειδικότερες    κατευθυντήριες    οδηγίες    και   εντολές   στις   υφιστάμενες 
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Υπηρεσίες του, για τη συλλογή, επεξεργασία και κατάλληλη αξιοποίηση κάθε πληροφοριακού 
στοιχείου, προκειμένου να επιτυγχάνεται η πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν 
παραβατικών συμπεριφορών που δυσχεραίνουν το ήδη επιτελούμενο έργο. 

Καθίσταται δε γνωστό ότι, εντός του Κ.Υ.Τ. Λέσβου δραστηριοποιούνται 17 Μ.Κ.Ο. 
που παρέχουν ιατρικές, τεχνικές, εκπαιδευτικές/ψυχαγωγικές υπηρεσίες και ασχολούνται με 
τη προμήθεια υλικών, καθώς και άλλες 6 Μ.Κ.Ο., ως εξωτερικοί συνεργάτες με ελεύθερη 
είσοδο, ενώ ως προς το ζήτημα της διοικητικής εποπτείας αυτών, σχετικές τυγχάνουν οι 
διατάξεις της παρ. 9, του άρθρου 11, του ν. 4375/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 51). 

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). 

Τέλος, προς πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφορικά με τον αριθμό συλλήψεων 
παράτυπων μεταναστών από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές στη νήσο Λέσβο, σχετικό 
τυγχάνει το από 18-09 τ.ε. Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
(www.astynomia.gr).  
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