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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 23-03-2022 με αριθμό 4162 Ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ και Κ. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά,
σας γνωρίζουμε ότι η θεσμοθέτηση ενός συνοριακού σημείου, μέσω του οποίου επιτρέπεται
η είσοδος και η έξοδος προσώπων από το ελληνικό έδαφος προϋποθέτει την έκδοση
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4251/2014
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 80), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παραγράφου
6 του ιδίου άρθρου, δύναται να καθορισθεί προσωρινό σημείο διέλευσης της χώρας, με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
Ναυτιλίας και Αιγαίου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι θα
τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση ελέγχου της κυκλοφορίας των
διερχομένων προσώπων.
Σε ό,τι αφορά στον λιμένα Καστελλορίζου Δωδεκανήσου σημειώνεται ότι αυτός
καθορίστηκε ως συνοριακό σημείο διέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος
320/ 1994 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 167) και λειτουργεί αδιαλείπτως από το έτος 1994, ενώ ο
διαβατηριακός έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια ή
εξέρχονται αυτής μέσω του εν λόγω λιμένα διεξάγεται με ευθύνη του Αστυνομικού Τμήματος
(Α.Τ.) Μεγίστης.
Ως προς το ζήτημα της ενίσχυσης με αστυνομικό προσωπικό της Α’ Διεύθυνσης
Αστυνομίας Δωδεκανήσου και των υφιστάμενων αυτής Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανόμενου
του Α.Τ. Μεγίστης) αναφέρεται ότι έχει ήδη ληφθεί μέριμνα κατά τις τακτικές μεταθέσεις του
τρέχοντος έτους [προκήρυξη δεκαέξι (16) θέσεων αστυνομικού προσωπικού διαφόρων
βαθμών]. Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/ 2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 94) και 15
του π.δ/τος 211/ 2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 254) ως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό
Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τον Διευθυντή της ανωτέρω
Διεύθυνσης, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Α’, ανάλογα
με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
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Στην αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση
Προστασίας Συνόρων) έχουν υποβληθεί αιτήματα των οικείων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τη θεσμοθέτηση των λιμένων
Καλύμνου, Πέτρας Λέσβου, Αγίας Μαρίνας Λέρου και Καρλοβασίου Σάμου, καθώς και των
αερολιμένων Καρπάθου και Χίου ως προσωρινών -για την επικείμενη θερινή περίοδοσυνοριακών σημείων διέλευσης.
Η ως άνω Διεύθυνση του Αρχηγείου, κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας προς λήψη
απόψεων των συναρμόδιων -κατά περίπτωση- Υπηρεσιών και Φορέων, προβαίνει, με την
παραλαβή αυτών, στην αξιολόγησή τους, προκειμένου εν συνεχεία να καταρτίσει εγκαίρως
εισήγηση, η οποία θα οδηγήσει στη λήψη σχετικής απόφασης και την έκδοση Κ.Υ.Α..
Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου προέβη στη
νομοτεχνική επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση σχεδίου Κ.Υ.Α. που αφορά στη
θεσμοθέτηση των λιμένων Καλύμνου και Πέτρας Λέσβου, ως προσωρινών -για την επικείμενη
θερινή περίοδο- συνοριακών σημείων διέλευσης, η οποία έχει ήδη υπογραφεί από τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και, επί του παρόντος, βρίσκεται προς υπογραφή στα
συναρμόδια Υπουργεία.
Τέλος, επισημαίνεται ότι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας αναλαμβάνονται οι αναγκαίες πρωτοβουλίες και εκδηλώνονται οι ενδεδειγμένες,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενέργειες προς το σκοπό της άμεσης επίλυσης και
ικανοποίησης των όποιων ανακυπτόντων αναγκών - προβλημάτων.
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