
Ο Οργανισμός με μια ματιά



Ο Frontex από κοντά

Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
διαθέτει τη δική της ένστολη υπηρεσία: 
το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. 
Το μόνιμο σώμα απαρτίζεται από 
αξιωματικούς του Frontex και των 
κρατών μελών της ΕΕ οι οποίοι στηρίζουν 
τις εθνικές αρχές που αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις στα εξωτερικά τους σύνορα.
Τα μέλη του μόνιμου σώματος θα 
εργάζονται κατά κύριο λόγο στα 
σύνορα της ΕΕ. Εάν όμως παρουσιαστεί 
ανάγκη, θα μπορούν επίσης να 
αξιοποιηθούν σε αποστολές εκτός ΕΕ, 
σε χώρες που αιτούνται τη βοήθεια 
του Frontex στα σύνορά τους.Τα μέλη 
του μόνιμου σώματος διαθέτουν 
πολλές από τις αρμοδιότητες των 
εθνικών συνοριοφυλάκων. Μπορούν να 
εξακριβώνουν την ταυτότητα και την 
εθνικότητα ενός ατόμου, να επιτρέπουν 
ή να αρνούνται την είσοδο στην ΕΕ και να 
πραγματοποιούν περιπολίες μεταξύ των 
συνοριακών σημείων διέλευσης.

Μόνιμο σώμα 
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Ο Frontex, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής, παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη της 
ΕΕ και στις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν για τη διαχείριση 
των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την πάταξη του 
διασυνοριακού εγκλήματος.

Με το νεοσύστατο μόνιμο σώμα, την πρώτη ένστολη 
υπηρεσία στην Ευρώπη, ο Frontex δίνει το παρόν 
όπου οι ευρωπαϊκές χώρες χρήζουν βοηθείας και 
συνεργάζεται με αυτές για μια ασφαλέστερη και καλύτερα 
προστατευμένη Ευρώπη.
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Ο Frontex γνωρίζει τι συμβαίνει στα σύνορα, πού ακριβώς, 
καθώς και πώς πρέπει να αντιδράσει.
Ο Οργανισμός παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση στα 
σύνορα της Ευρώπης και πέραν αυτών και αξιολογεί τους 
διάφορους τύπους κινδύνων. Η ανάλυση αυτή αποτελεί 
γνώμονα για όλες τις δραστηριότητές μας.

Ο Frontex παρακολουθεί, αναλύει και συγκεντρώνει 
πληροφορίες από ποικίλες πηγές. Σε αυτές περιλαμβάνονται 
εικόνες και δεδομένα από αεροπλάνα, μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη και δορυφόρους, καθώς και πληροφορίες από 
εθνικές αρχές και ανοιχτές πηγές.

 ■ Παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων σε 
καθημερινή 24ωρη βάση

 ■ Εκθέσεις κατάστασης και ανάλυσης κινδύνου

 ■ Μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής σε πραγματικό χρόνο 
από πτήσεις επιτήρησης

Με τη γνώση αυτή, ο Frontex μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να εντοπίσουν τις αδυναμίες και να περιορίσουν τα τρωτά 
σημεία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης.

Ο Frontex βοηθάει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες 
χώρες Σένγκεν να διατηρούν ασφαλή, προστατευμένα και 
ορθώς λειτουργούντα εξωτερικά σύνορα. Ο Οργανισμός 
παρέχει ευέλικτη επιχειρησιακή στήριξη και αποστέλλει 
αξιωματικούς και εξοπλισμό, όπως αεροσκάφη και πλοία, 
εκεί όπου οι εθνικές αρχές τα χρειάζονται περισσότερο. Οι 
αξιωματικοί του μόνιμου σώματος διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διαδικασία αυτή. Μπορούν να παραταχθούν ταχέως 
στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και πέραν αυτών.

Η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης είναι 
η προτεραιότητά μας. Σε όλο το μήκος των συνόρων, οι 
αξιωματικοί του Frontex βοηθούν τις εθνικές αρχές στην 
πάταξη του εγκλήματος.

Ενδεικτικά, συνδράμουν στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών, όπλων και κλεμμένων αυτοκινήτων, καθώς και 
στην πάταξη της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Το 
Κέντρο Αριστείας για την Καταπολέμηση της Πλαστογράφησης 
Εγγράφων του Οργανισμού διαθέτει εμπειρογνώμονες 
και εξοπλισμό για τον εντοπισμό των πλαστών εγγράφων 

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
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Σύντομα οι αξιωματικοί της συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής 
του Οργανισμού θα μπορούν να βασίζονται σε δικό τους 
εξοπλισμό. Ο Οργανισμός κινείται με σκοπό την αγορά και 
τη χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων περιπολίας, σκαφών, 
αεροσκαφών και λοιπού εξοπλισμού.

Ένα από τα βασικότερα καθήκοντα του Frontex είναι 
ο προσδιορισμός καινοτόμων τεχνολογιών που μπορούν 
να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των συνόρων, όπως 

η τεχνητή νοημοσύνη, οι συνοριακοί έλεγχοι εν κινήσει 
και τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα. 
Ο Οργανισμός μοιράζεται τα ευρήματά του με τις αρχές 
επιβολής του νόμου στην ΕΕ.

Ένας ακόμη στόχος του Frontex είναι να εξασφαλίσει 
τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα συνοριακού ελέγχου 
σε ολόκληρη την Ευρώπη καταρτίζοντας εκατοντάδες 
αξιωματικούς ετησίως.

που χρησιμοποιούνται συχνά για τη διάπραξη περαιτέρω 
εγκλημάτων.

Όσα συμβαίνουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην προστασία και την ασφάλειά μας. Για τον 
λόγο αυτό, ο Frontex δραστηριοποιείται και εκτός της ΕΕ, σε 
περιοχές όπως η Αλβανία, και διαθέτει ένα δίκτυο αξιωματικών 
συνδέσμων στην Αφρική, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία.

Ο Frontex είναι βασικός εταίρος των κρατών μελών της ΕΕ 
όσον αφορά τις επιστροφές ατόμων που οι εθνικές αρχές 
κρίνουν ότι διαμένουν παράνομα στην Ευρώπη. Πρόκειται 
για άτομα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής 
είτε από δικαστήρια είτε από εθνικές αρχές, αφού πρώτα 

έχουν εξαντλήσει όλες τις νομικές οδούς προκειμένου να 
παραμείνουν στην ΕΕ, άτομα τα οποία έχουν διαπράξει 
ποινικά αδικήματα, ή άτομα των οποίων οι θεωρήσεις βίζας 
έχουν λήξει.

Τη σήμερον ημέρα, μία στις δέκα επιστροφές ατόμων από την 
ΕΕ διεκπεραιώνεται με τη βοήθεια του Frontex. Ο Οργανισμός 
συντονίζει και χρηματοδοτεί επιχειρήσεις επιστροφής από 
τα κράτη μέλη. Για την πραγματοποίηση των επιχειρήσεων 
αυτών, μισθώνει αεροσκάφη και κάνει κράτηση θέσεων σε 
εμπορικές πτήσεις. Επίσης, ο Frontex καθιστά τη διαδικασία 
επιστροφής αποτελεσματικότερη βοηθώντας τις εθνικές αρχές 
να αποκτήσουν ταξιδιωτικά έγγραφα και στηρίζοντας τις 
επαφές με τις αρχές των χωρών προορισμού.

ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ
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Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

Από το 2022, ο Frontex θα διαχειρίζεται την κεντρική μονάδα του ETIAS – του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού. Το νέο σύστημα αναμένεται να 
ενισχύσει την ασφάλεια της περιοχής Σένγκεν καθώς θα διενεργεί έγκαιρο έλεγχο των 
ατόμων που μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς θεώρηση εισόδου (visa).

Ο Frontex θα έχει κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία του ETIAS βοηθώντας στον έλεγχο των 
αιτήσεων για αδειοδότηση ταξιδιού 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Επίσης, 
θα εξασφαλίζει ότι το σύστημα εντοπίζει δυνητικές απειλές για την ασφάλεια όλων 
των Ευρωπαίων.
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