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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 12-03-2018 με αριθμό 678 αναφορά του Βουλευτή
κ. Γ. ΜΑΝΙΑΤΗ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, γνωρίζεται ότι το
Υπουργείο και οι Υπηρεσίες του αναλαμβάνουν τις απαιτούμενες, κάθε φορά, πρωτοβουλίες
και εκδηλώνουν όλες τις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενέργειες, για την
αποτελεσματική διαχείριση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και την άμεση επίλυση
όλων των αναφυόμενων, συναφών, ζητημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδηλώνεται κάθε
προσπάθεια για την πλέον ορθολογική και ουσιαστική διαχείριση του αστυνομικού
προσωπικού, με γνώμονα αφενός μεν τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του διοικούμενου προς
τη Διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, αφετέρου δε τον πλήρη σεβασμό
ιδίως στις γενικές αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, υπό το πρίσμα της
εξυπηρέτησης και επίλυσης των όποιων δυσκολιών ή προβλημάτων αυτού.
Στην κατεύθυνση αυτή, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των έκτακτων και
ανελαστικών αναγκών των Υπηρεσιών στις ανατολικές νησιωτικές περιοχές της Χώρας, το
Αρχηγείο, κατόπιν σχετικών αιτημάτων, προβαίνει, όπου κρίνεται αναγκαίο, στην επιπλέον
ενίσχυσή τους με αστυνομικό προσωπικό.
Διευκρινίζεται δε ότι, ο αριθμός αυτού επαναπροσδιορίζεται, ανάλογα με τις μεταβολές
που προκύπτουν στις χρονικές και τοπικές απαιτήσεις και ανάγκες, τηρώντας σε κάθε
περίπτωση την ισορροπία στη διαχείριση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.
Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι, η εν λόγω επιχειρησιακή δράση συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.)/Internal
Security Fund (I.S.F.) - Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014 - 2020, ενώ καταβάλλονται
προσπάθειες για την ύπαρξη της δυνατότητας προχρηματοδότησής της, προκειμένου να
επιτευχθεί η έγκαιρη κατάθεση του αναγκαίου χρηματικού ποσού στους προς απόσπαση
αστυνομικούς.
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Τέλος, επισημαίνεται ότι το Υπουργείο και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις όποιες τυχόν επισημάνσεις και προτάσεις που εκφράζονται
είτε ατομικά, είτε συλλογικά από το ίδιο το αστυνομικό προσωπικό, για την εξυπηρέτηση και
επίλυση των όποιων δυσκολιών και προβλημάτων, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη
διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών.
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