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ΘΕΜΑ:  «Απάντηση  της  υπ'  αριθ.  πρωτ.  1575/30-10-2019  Ερώτησης  του  Βουλευτή  κ.  Κ.
Βελόπουλου, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. Φ. 900Α/2226/16737/19-11-
2019 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα
το  σύνολο  των  λειτουργικών  εξόδων  ανάπτυξης  των  επιχειρησιακών  μέσων  του  Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής   (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)  που περιπολούν στα ανατολικά θαλάσσια
σύνορα,  συμπεριλαμβανομένων  των  καυσίμων,  οδοιπορικών  εξόδων  και  της  υπερωριακής
εργασίας του προσωπικού (νυχτερινά – πενθήμερα – πλεύσιμα), έχει χρηματοδοτηθεί από την
Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  συγκεκριμένα  από  πιστώσεις  του  Οργανισμού  Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ειδικότερα, το ποσό που έχει καταβληθεί για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από
την  παροχή  καυσίμων  στα  επιχειρησιακά  μέσα  του  Λιμενικού  Σώματος  –  Ελληνικής
Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που επιχειρούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στο πλαίσιο της
διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, ανέρχεται περίπου στο ποσό των  20.700.000€ για τα
οικονομικά έτη 2016 έως και 2019. Ως προς την προμήθεια καυσίμων για τα επιχειρησιακά μέσα
ετέρων κρατών-μελών που συμμετέχουν στη Μικτή Ευρωπαϊκή Επιχείρηση «Ποσειδών», αυτή
πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των Φορέων στους οποίους ανήκουν και η συνολική
δαπάνη χρηματοδοτείται από τον FRONTEX.

Αναφορικά με τα επιχειρησιακά μέσα αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται
στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «Ποσειδών», η οποία διεξάγεται ανελλιπώς
από το 2008 σε όλη την έκταση των ανατολικών θαλασσίων συνόρων, με σκοπό την ενίσχυση
του  ελέγχου  των  ανατολικών  εξωτερικών  θαλασσίων  συνόρων,  λόγω  των
μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών που προέρχονται από τα έναντι τουρκικά παράλια, υπό
τον συντονισμό του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με την αρωγή του  FRONTEX,  σημειώνεται ότι
δραστηριοποιούνται σήμερα περισσότερα από 60 πλωτά και εναέρια επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ απασχολούνται αποκλειστικά, σε μόνιμη βάση, περί τα 1.300 στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Τέλος, γνωρίζεται ότι για την κάλυψη δαπανών που αφορούν ειδικές αποζημιώσεις για
εργασία  πέραν  του  πενθημέρου  και  για  νυχτερινή  εργασία  (και  οι  δύο  κατηγορίες
αποζημιώσεων αφορούν υπερεργασία) των στελεχών που υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές και
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Υπηρεσίες του Ανατολικού Αιγαίου, από Αλεξανδρούπολη έως και Ρόδο, έχουν δαπανηθεί, για
τα έτη από το 2016 έως και τον Νοέμβριο του 2019, περί τα 15.320.000€, ενώ για την κάλυψη
οδοιπορικών εξόδων των εν λόγω στελεχών κατά την τριετία 2017-2019 έχουν, μέχρι σήμερα,
εκδοθεί  χρηματικά  εντάλματα  ύψους  περί  τα  9.000.000€.  Επιπρόσθετα,  για  την  κάλυψη
δαπανών  για  την  καταβολή  ημερήσιας  αποζημίωσης  (πλεύσιμα)  στο  προσωπικό  του  Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ.  που  υπηρετεί  στα  πλωτά  επιχειρησιακά  μέσα  του  βορειανατολικού  Αιγαίου,
προϋπολογίστηκαν περίπου 1.235.000€ από τα οποία μέχρι σήμερα έχουν αποπληρωθεί περί τα
400.000€ σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:                                                                                                                  
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2.  ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. / Γρ. κ. Β’  Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. ΔΚΑ'
5. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΔΟΥ
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΥΟΘΕ-ΔΕΠΙΧ-ΔΕΜ
7. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ
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