
Ο Οργανισμός
με μια ματιά 



Τι είναι ο Frontex;

Ο Frontex, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυ-
λακής, παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις συνδεδεμένες 
χώρες Σένγκεν όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 
της ΕΕ και την πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος.

Ο Οργανισμός αποτελεί κέντρο αριστείας για τις δραστηριότητες 
συνοριακού ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, κοινοποιώντας 
πληροφορίες και εμπειρογνωμοσύνη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
καθώς και στις γειτονικές χώρες εκτός ΕΕ που επηρεάζονται από 
τις μεταναστευτικές τάσεις και το διασυνοριακό έγκλημα.

Μεταξύ των βασικών καθηκόντων του Οργανισμού συγκαταλέγε-
ται ο συντονισμός της ανάπτυξης προσωπικού συνοριοφυλακής 
και ακτοφυλακής, μαζί με σκάφη, αεροσκάφη, περιπολικά οχήματα 
και λοιπό εξοπλισμό, σε χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν 
εξαιρετική πίεση στα εξωτερικά τους σύνορα.

Βασικές αρμοδιότητες

Επιτόπια ανάπτυξη αποστολών Ο Οργανισμός παρέχει αξιωμα-
τούχους επιβολής του νόμου από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμέ-
νες χώρες Σένγκεν, μαζί με σκάφη, αεροσκάφη και εξοπλισμό 
επιτήρησης των συνόρων, σε περιοχές των εξωτερικών συνόρων 
που χρήζουν πρόσθετης συνδρομής. Εκτός από τον έλεγχο των 
συνόρων, οι επιχειρήσεις του Frontex καλύπτουν καθήκοντα που 
σχετίζονται με τη θαλάσσια ασφάλεια, τους ελέγχους ασφαλείας, 
την έρευνα και διάσωση, και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ανάλυση κινδύνων Ο Frontex αξιολογεί τους κινδύνους για την 
ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ. Διαμορφώνει μια εικόνα για τις 
μορφές και τις τάσεις σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση και 
τις διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες στα εξωτερικά 
σύνορα. Ο Οργανισμός κοινοποιεί τα πορίσματά του στις χώρες της 
ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα χρησιμοποιεί για τον 
σχεδιασμό των μελλοντικών του δραστηριοτήτων. Όλες οι δραστη-
ριότητες του Frontex διαμορφώνονται βάσει ανάλυσης κινδύνων.

Παρακολούθηση της κατάστασης Ο Frontex παρακολουθεί σε 
μόνιμη βάση τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εκδίδοντας ενημερώσεις και προειδοποιήσεις προς τα κράτη μέλη 
της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και άλλους οργανισμούς.

Αξιολόγηση τρωτότητας Ο Οργανισμός διενεργεί ετήσιες 
αξιολογήσεις της ικανότητας και της ετοιμότητας κάθε κράτους 
μέλους και συνδεδεμένης χώρας Σένγκεν να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις στα εξωτερικά του/της σύνορα, περιλαμβανομένων 
των μεταναστευτικών πιέσεων. Ο Frontex τοποθετεί αξιωματικούς 
συνδέσμους σε κράτη μέλη της ΕΕ με στόχο να μπορεί να διατηρεί 
ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης όσον αφορά τον έλεγχο των 
συνόρων σε επίπεδο ΕΕ.

Ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής  
Ο Οργανισμός υποστηρίζει τη συνεργασία των αρμόδιων για την 
επιβολή του νόμου αρχών, των οργανισμών της ΕΕ και των 
τελωνείων στα θαλάσσια σύνορα. Τα σκάφη και τα αεροσκάφη που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του συλλέγουν 
επίσης και κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της 
αλιείας, την ανίχνευση ρύπανσης και τη συμμόρφωση προς τους 
κανονισμούς για τη θάλασσα.

Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με εγκληματικές 
δραστηριότητες Ο Οργανισμός κοινοποιεί στις ενδιαφερόμενες 
εθνικές αρχές, στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) και 
σε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τις πληροφορίες που συλλέγει 
στα σύνορα. σχετικά, μεταξύ άλλων, με άτομα που είναι ύποπτα για 
συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η παράνομη δια-
κίνηση μεταναστών, η εμπορία ανθρώπων ή η τρομοκρατία.

Επιχειρήσεις επιστροφής Ο Frontex διαδραματίζει ολοένα 
σημαντικότερο ρόλο στη επιστροφή ατόμων που δέν μπορούν να 



παραμεινουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες καταγωγής τους. 
Ο Οργανισμός συνδράμει τα κράτη μέλη στον συντονισμό και τη 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων επιστροφής, αλλά έχει επίσης τη 
δυνατότητα να ξεκινά τέτοιες επιχειρήσεις με δική του πρωτοβου-
λία.  Για τον σκοπό αυτόν, ο Frontex μπορεί να ναυλώνει πτήσεις 
και να κάνει κρατήσεις θέσεων σε εμπορικές πτήσεις. Ο Οργανι-
σμός συνδράμει ακόμη στην έκδοση των αναγκαίων ταξιδιωτικών 
εγγράφων για τον τη επιστροφή παράτυπων μεταναστών και στην 
παροχή εμπειρογνωμόνων που βοηθούν στις επιχειρήσεις 
επιστροφής.

Εξωτερικές σχέσεις Η συνεργασία με χώρες εκτός της ΕΕ και του 
χώρου Σένγκεν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εντολής του 
Frontex και μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες του Οργανι-
σμού. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των συνόρων (IBM), ο Frontex αναπτύσσει και διατηρεί δίκτυο 
συμπράξεων με συνοριακές αρχές κρατών εκτός ΕΕ, ιδίως δε 
κρατών που συνορεύουν με την ΕΕ και χωρών καταγωγής και 
διέλευσης των μεταναστών. Ο Οργανισμός τοποθετεί επίσης 
αξιωματικούς συνδέσμους σε χώρες εκτός ΕΕ που επηρεάζονται 
από την παράτυπη μετανάστευση.

Ταχεία αντίδραση Ο Frontex είναι σε θέση να αποστέλλει άμεσα 
προσωπικό συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και εξοπλισμό σε 
κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν που αντιμετωπί-
ζουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στα εξωτερικά τους σύνορα. Τα 
κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν έως 1 500 υπαλλήλους από την 
εφεδρεία ταχείας αντίδρασης κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού.

Έρευνα και καινοτομία Ο Frontex φέρνει σε επαφή εμπειρογνώ-
μονες ελέγχου των συνόρων με τους κλάδους της έρευνας και της 
βιομηχανίας έτσι ώστε οι νέες τεχνολογίες να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των αρχών που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων.

Κατάρτιση Ο Frontex αναπτύσσει κοινά πρότυπα κατάρτισης για 
τις συνοριακές αρχές, με στόχο την εναρμόνιση της εκπαίδευσης 
των συνοριοφυλάκων και των ακτοφυλάκων στην ΕΕ και τις 
συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν. Αυτό αποσκοπεί στην εφαρμογή 
ενιαίων προτύπων ελέγχου των συνόρων για τους ταξιδιώτες που 
διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Δίνει επίσης τη δυνατότη-
τα στους συνοριοφύλακες και τους ακτοφύλακες από διάφορες 
χώρες να συνεργάζονται αποτελεσματικά όταν συμμετέχουν σε 
επιχειρήσεις του Frontex.

Κοινές επιχειρήσεις

Οι κοινές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις του Οργανισμού με τη 
μεγαλύτερη προβολή. Ο Frontex αναπτύσσει εκατοντάδες υπαλλή-
λους συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, μαζί με σκάφη, οχήματα, 
αεροσκάφη και λοιπό εξοπλισμό, προκειμένου να συνδράμει τα 
κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούνται στα 
θαλάσσια και χερσαία σύνορα της Ευρώπης, καθώς και σε διεθνή 
αεροδρόμια. Επί του παρόντος, ο Frontex βασίζεται κυρίως στα 
κράτη μέλη της ΕΕ και στις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν για την 
παροχή του ειδικευμένου προσωπικού και του εξοπλισμού που 
απαιτούνται για τις επιχειρήσεις του, ωστόσο προσανατολίζεται 
προς την κατεύθυνση της μίσθωσης και της αγοράς του δικού του 
εξοπλισμού. Ο Frontex μπορεί επίσης να βασίζεται σε προσωπικό 
τουλάχιστον 1 500 υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν 
μέσα σε πέντε ημέρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης στα σύνορα της Ευρώπης.

Παρότι οι θαλάσσιες επιχειρήσεις του Οργανισμού που είναι σε 
εξέλιξη στη Μεσόγειο παρέχουν υποστήριξη στην Ιταλία, την Ελλάδα 
και την Ισπανία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μεταναστευτικές 
πιέσεις, το σύνολο των επιχειρήσεων του Οργανισμού συμβάλλει και 
στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών διασυνοριακού εγκλήματος. 
Οι θαλάσσιες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν και άλλα καθήκοντα, 
όπως παρακολούθηση της ρύπανσης και της παράνομης αλιείας. Οι 
επιχειρήσεις αυτές υλοποιούνται με τη συνεργασία άλλων οργανι-
σμών της ΕΕ, ιδίως δε της Ευρωπόλ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA).
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Επιβολή του νόμου

Ο Frontex συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εσωτερικής 
ασφάλειας του χώρου Σένγκεν μέσω της παρακολούθησης των 
εξωτερικών συνόρων του, της πραγματοποίησης ελέγχων 
ασφαλείας και επιχειρήσεων επαναπατρισμού, καθώς και μέσω 
της συνεργασίας με εθνικές αρχές και την Europol.

Ο Frontex συμβάλλει ακόμη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
βοηθώντας τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα και παρέχοντας στήριξη για τον εντοπισμό πιθανών 
αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών. Το προσωπικό που αποστέλλει 
ο Frontex είναι εκπαιδευμένο να εντοπίζει άτομα τα οποία ενδέχεται 
να αναπτύσσουν δραστηριότητες που συνδέονται με την τρομοκρατία.

Ο ρόλος του Frontex σε 
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ήταν 
ανέκαθεν προτεραιότητα του Frontex και κατοχυρώνεται στον 
κανονισμό της ΕΕ με τον οποίον δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Ο Frontex υποχρεούται να 
παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στη θάλασσα προς 
υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης οι οποίες ενδεχομένως 
προκύπτουν στη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων.

Οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης αποτελούν επίσης ειδικό 
στόχο του επιχειρησιακού σχεδίου κάθε θαλάσσιας επιχείρησης 
του Frontex.

Κατά την περίοδο 2015–2018, ο Frontex συνέβαλε στη διάσωση 
300 000 ατόμων στη Μεσόγειο.
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Θεμελιώδη δικαιώματα

Στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων του Frontex βρίσκονται 
ο σεβασμός και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Το προσωπικό του Οργανισμού και οι εθνικοί υπάλληλοι που 
συμμετέχουν στις επιχειρήσεις του Frontex λαμβάνουν κατάρτιση 
σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και πρόσβασης σε διεθνή 
προστασία. Σε όλα τα επιχειρησιακά σχέδια ενσωματώνονται 
ασφαλιστικές δικλείδες και υποχρεώσεις περί αναφοράς ενδεχόμε-
νων παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στις δομές του 
Οργανισμού περιλαμβάνονται ένας ανεξάρτητος υπεύθυνος 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ένα συμβουλευτικό φόρουμ για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, στο οποίο συμμετέχουν ΜΚΟ και διεθνείς 
οργανισμοί. Ο Frontex έχει συστήσει μηχανισμό υποβολής 
αναφορών προκειμένου τα άτομα που θίγονται από τις επιχειρή-
σεις του να μπορούν να αναφέρουν τυχόν πιθανές παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων τους.
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