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1. Βουλευτή κ. Δημήτριο Κ. Καμμένο
Βουλή των Ελλήνων
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6661/26-3-2019 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Κ.
Καμμένος, με θέμα «Ύποπτες κινήσεις από ΜΚΟ στην Τουρκία που κατευθύνει προς τον Έβρο 40.000
πρόσφυγες», σας γνωρίζουμε, τα ακόλουθα:
Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο έχει ως αποστολή, μεταξύ
άλλων, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής σχετικά με την ταυτοποίηση και
υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, βρίσκεται
σε στενή και συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για θέματα που άπτονται της
διαχείρισης και του ελέγχου των συνόρων στον τομέα αυτό. Στόχος είναι η συντονισμένη,
αποτελεσματική και άμεση ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε οποιασδήποτε μορφής,
παράτυπη διέλευση των συνόρων μας. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιείται και ελέγχεται κάθε πληροφορία
που σχετίζεται με οργανωμένη ή μη δραστηριότητα προσώπων προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ
ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, υφίσταται ένα ευρύ και οργανωμένο δίκτυο πολιτικών και
επιχειρησιακών συνεργασιών της χώρας μας, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και διμερές επίπεδο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ενδεχόμενη περαιτέρω πληροφόρηση προς τη Βουλή των
Ελλήνων, επί των ειδικότερων θεμάτων που τίθενται στην ερώτηση, μπορεί, στο βαθμό που είναι
διαθέσιμη, να παρέχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν.
Ο Υπουργός
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