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ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΈΚΘΈΣΉ

2019
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής





Το 2019 ήταν σημαντικό έτος  
για τον Frontex, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό  
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Το 2019 ο Frontex συνέχισε να εργάζεται εντατικά 
για να εκπληρώσει την εντολή που του ανατέθηκε το 
2016, όταν μετεξελίχθηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. 

Το 2019 ήταν επίσης ένα μεταβατικό έτος. Μαζί με τα 
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμα-
στήκαμε για την εκτέλεση της αναβαθμισμένης εντο-
λής, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2019. 

Ο Οργανισμός συνέχισε να αναπτύσσεται με ταχείς 
ρυθμούς και έφτασε να αριθμεί συνολικά 750 υπαλ-
λήλους στο τέλος του έτους.

Καθώς ο Frontex επέκτεινε την επιτόπια παρουσία 
του, όπως και τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες 
και τις υπηρεσίες που παρέχει σε εθνικές υπηρεσίες 
συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, χρησιμοποίησε το 
100 % του ποσού των 333 εκατ. EUR που τέθηκε στη 
διάθεσή του από την αρμόδια για τον προϋπολογι-
σμό αρχή της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν.

Η επιστροφή παράτυπων μεταναστών αποτέλεσε βα-
σικό τομέα δραστηριότητας του Οργανισμού το 2019 
και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη μέλη 
σε ό,τι αφορά την επιστροφή των προσώπων για τα 
οποία εκδόθηκαν απορριπτικές αποφάσεις ασύλου.

Άλλοι τομείς στους οποίους ο Οργανισμός είχε ηγετικό 
ρόλο σε επίπεδο καινοτομίας το 2019 ήταν οι νέες τε-
χνολογίες και οι νέες υπηρεσίες επιτήρησης των συ-
νόρων, όπου απέδειξε την καθημερινή στήριξη την 
οποία παρέχει στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις συν-
δεδεμένες χώρες Σένγκεν.

Το 2019 κατέστη σαφές ότι ο ρόλος του Frontex δεν 
είναι μόνο να ενεργεί ως υπηρεσία αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης — είμαστε πλέον, 
πρωτίστως και κυρίως, ο επιχειρησιακός εταίρος των 
εθνικών αρχών, παρέχοντας στήριξη και συνδρομή σε 
τακτικά καθήκοντα διαχείρισης των συνόρων.

Η διευρυμένη διεθνής διάσταση των δραστηριοτή-
των του Frontex αναδείχθηκε με την πρώτη επιχεί-
ρηση που πραγματοποιήσαμε εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στην Αλβανία. 

Γίναμε τα «μάτια και τα αυτιά» των αρχών επιβολής 
του νόμου στα εξωτερικά σύνορα, αναπτύσσοντας 
ολοένα και στενότερη συνεργασία με τους Ευρωπαί-
ους και εθνικούς εταίρους μας.

Πολύ σύντομα, ο Frontex θα διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο εκατομμυρίων νόμιμων 
διελεύσεων των συνόρων από τακτικούς ταξιδιώτες. Το 
περασμένο έτος προετοιμαστήκαμε εντατικά για την 
εγκατάσταση της κεντρικής μονάδας του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού 
(ETIAS). 

Η έγκριση της ευρωπαϊκής τεχνικής και 
επιχειρησιακής στρατηγικής για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των συνόρων (ΟΔΣ) πέρσι αποτέλεσε 
σημαντικό βήμα προόδου τόσο για τα κράτη μέλη όσο 
και για τον Οργανισμό. Μας βοήθησε να μεταβούμε 
σε ένα νέο επιχειρησιακό πλαίσιο καθοδηγούμενο 
από τη μελλοντική ανάπτυξη του μόνιμου σώματος 
της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. 

Η συνοπτική έκθεση του 2019 είναι διαρθρωμένη με βάση 
τρεις στρατηγικούς επιχειρησιακούς στόχους: Πρέπει 
να ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ προκειμένου να ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ 
τα κράτη μέλη στα σύνορα και, βάσει των γνώσεων 
αυτών, ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ικανότητες για την 
προσαρμογή της επιχειρησιακής αντίδρασής μας. 

Στόχος μας είναι επίσης η συμμόρφωση του 
Frontex με τα βέλτιστα πρότυπα της ΕΕ για χρηστή 
διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση, καθώς 
και με τα νομικά και δεοντολογικά πρότυπα της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

Το 2019 ο Frontex έθεσε επίσης τις βάσεις για 
το μέλλον. Δρομολογήσαμε την πρώτη πρόσληψη 
συνοριοφυλάκων του Frontex, οι οποίοι θα 
εργάζονται στο πλευρό των υπαλλήλων των εθνικών 
υπηρεσιών συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. 

Ο Frontex εργάζεται με προσήλωση για τη βελτίωση 
της λειτουργίας και της ασφάλειας των εξωτερικών 
συνόρων, διασφαλίζοντας τον ευρωπαϊκό χώρο ελευ-
θερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και προάγοντας 
την ομαλή νόμιμη διέλευση των συνόρων από ταξι-
διώτες καλής πίστης.

Fabrice Leggeri 
Εκτελεστικός 

Διευθυντής
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Σημαντικότερα 
γεγονότα του έτους

ΙΑΝ

Αριθμός παράτυπων 
διελεύσεων στα σύνορα 
της Ευρώπης στο χαμηλό-
τερο επίπεδο της τελευταίας 
5ετίας

ΦΈΒ

Ο Frontex υποστηρί-
ζει σημαντική κατάσχεση 
κοκαΐνης από τις πορτογα-
λικές αρχές

ΜΑΙΟΣ

Ο Frontex πραγματοποιεί 
την πρώτη επιχείρηση εκτός 
της ΕΕ, στην Αλβανία

ΙΟΥΝ

Ο Frontex συστήνει μονάδα 
ανάλυσης κινδύνων στη 
Σενεγάλη

ΜΑΡ

Διάσκεψη για τα έξυπνα σύ-
νορα στον ΠΟΤ: Στενότερη 
συνεργασία μεταξύ Frontex 
και τελωνείων

ΑΠΡ

Ο Frontex, ο EMSA και η 
EFCA διοργανώνουν τη δεύ-
τερη ετήσια εκδήλωση για 
την ευρωπαϊκή ακτοφυλακή
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ΝΟΈ

Το Συμβούλιο εγκρίνει 
τον νέο κανονισμό για τον 
Frontex

ΑΥΓ

Ο Frontex ξεκινά τη δοκιμα-
στική χρήση αεροστάτου για 
την επιτήρηση των συνόρων 
στην Ελλάδα

ΣΈΠ

Ο Frontex δοκιμάζει νέες 
βιομετρικές τεχνολογίες στον 
αερολιμένα της Λισαβόνας

ΔΈΚ

7  500 υποψήφιοι υποβάλ-
λουν αίτηση για να γίνουν οι 
πρώτοι συνοριοφύλακες του 
Frontex

ΙΟΥΛ

26 διακινητές ανθρώπων 
συνελήφθησαν σε διάστημα 
10 ημερών σε επιχείρηση υπό 
την ηγεσία του Frontex

ΟΚΤ

Ο Frontex υποδέχεται τη νέα 
τάξη του κοινού μεταπτυχια-
κού προγράμματος σπουδών
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592
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΤΉΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΕΠΙΤΉΡΉΣΉΣ

54 800
ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΕΣ**

Το έτος σε 
αριθμούς*

669
ΕΝΤΌΠΙΣΘΕΝΤΕΣ 
ΛΑΘΡΕΜΠΌΡΌΙ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

* προκαταρκτικά στοιχεία 

** Ό αριθμός αναφέρεται σε όλους τους μετανάστες που διασώθηκαν σε επιχειρησιακές περιοχές του  

 Frontex και περιλαμβάνει 28 670 άτομα που διασώθηκαν χάρη στα συγχρηματοδοτούμενα μέσα του Όργανισμού.

125,5
ΤΌΝΌΙ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
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3 675750
ΣΥΝΌΡΙΌΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΚΤΌΦΥΛΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΚΑΝ

ΑΡΙΘΜΌΣ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ 
ΣΤΉΝ ΕΔΡΑ

15 850
ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΡΌΣΩΠΩΝ  
ΑΠΌ ΤΌΝ FRONTEX

6 900 
ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΝΤΌΠΙΣΘΕΝΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΌΙΉΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

7 500
ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΥΠΌΨΉΦΙΩΝ 
ΣΥΝΌΡΙΌΦΥΛΑΚΩΝ ΤΌΥ FRONTEX

1 500
ΜΕΣΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΤΌΥ FRONTEX  
ΣΤΑ ΣΥΝΌΡΑ ΤΉΣ ΕΕ
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Στηρίζουμε
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Έπιχειρησιακή 
αντίδραση

Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη της ΕΕ 
και στις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν ευέλικτη 
επιχειρησιακή αντίδραση στα σύνορά τους. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την αποστολή προσωπικού και 
εξοπλισμού εκεί όπου οι χώρες μας χρειάζονται 
περισσότερο. 

Το 2019 συνεχίστηκε η διεξαγωγή τριών μόνιμων 
επιχειρήσεών μας στην Ελλάδα, στην Ιταλία και 
στην Ισπανία, και πραγματοποιήθηκαν πολλές άλ-
λες αποστολές επιτόπιας ανάπτυξης στα εξωτε-
ρικά σύνορα της ΕΕ και πέραν αυτών.

Κάθε μήνα, περίπου 1 500 συνοριοφύλακες και 
ακτοφύλακες εργάστηκαν σε διάφορες τοποθε-
σίες στα σύνορα της ΕΕ, παρέχοντας συνδρομή 
στις εθνικές αρχές όσον αφορά τον έλεγχο των 
συνόρων, την επιτήρηση, την καταγραφή μετανα-
στών, τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εγκλη-
ματικά δίκτυα, την καταπολέμηση της απάτης 
περί τα έγγραφα και άλλες μορφές διασυνορια-
κού εγκλήματος.

https://www.youtube.com/watch?v=wcpPcAWKKtk
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Η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν το 2019

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Frontex στηρίζει τα κράτη 

μέλη είναι ο έλεγχος ιθαγένειας. Όταν απαιτείται, ο Όργανισμός απο-

στέλλει εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν στην εξακρίβωση της 

ιθαγένειας μεταναστών. Όι εμπειρογνώμονες αυτοί είναι επίσης 

εκπαιδευμένοι για τον εντοπισμό προσώπων που χρήζουν διεθνούς 

προστασίας, καθώς και όσων είναι σε ευάλωτη κατάσταση, συμπε-

ριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και για την 

παραπομπή των εν λόγω προσώπων στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

139 000
Συνολικός αριθμός περιπτώσεων εντοπισμού  
παράνομων διελεύσεων των συνόρων  
στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν*

Δυτική Μεσόγειος 

24 000
Επιχείρηση 
«Indalo»

Κεντρική 
Μεσόγειος 

14 000
Επιχείρηση 

«Θέμις»

Ανατολική 
Μεσόγειος 

82 000
Επιχείρηση 
«Ποσειδών»

* Στον χάρτη απεικονίζεται ο εκτιμώμενος αριθμός των περιπτώσεων εντοπισμού παράνομων 

διελεύσεων των συνόρων στα θαλάσσια σύνορα της ΕΕ το 2019 (στοιχεία της 9ης Ιανουαρίου 

2020).
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Πρώτη επιχείρηση 
εκτός της 
Έυρωπαϊκής Ένωσης
Ο Frontex πραγματοποίησε την πρώτη του πλήρη 
κοινή επιχείρηση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στηρίζοντας την Αλβανία στον έλεγχο των συνό-
ρων. Παρέχουμε υπαλλήλους από διάφορες χώρες 
της Ευρώπης καθώς και περιπολικά οχήματα και 
λοιπό εξοπλισμό για να βοηθήσουμε τη γειτονική 
χώρα της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια να αντιμετω-
πίσει την παράτυπη μετανάστευση, καθώς και το 

διασυνοριακό έγκλημα και τις δυνητικές τρομο-
κρατικές απειλές. 

Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται από τον Frontex 
παρέχουν επίσης στήριξη για τον εντοπισμό κλα-
πέντων οχημάτων, ναρκωτικών και όπλων, τους 
ελέγχους εγγράφων, καθώς και την ταυτοποίηση 
και την εξακρίβωση της ιθαγένειας μεταναστών. 
Ανταλλάσσουν επίσης γνώσεις και εμπειρίες με 
τους Αλβανούς εταίρους τους.

https://www.youtube.com/watch?v=aoQpDhts6MI
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Γνωρίστε τους υπαλλήλους μας   
Antti, Φινλανδός συνοριοφύλακας στην Αλβανία  

«Βοηθώ τους Αλβανούς συναδέλφους μου στον εντοπισμό πλαστών εγγρά-

φων, καθώς και θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Παρότι το 99,9 % των προσώ-

πων που διασχίζουν τα σύνορα είναι ταξιδιώτες με γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα, 

έργο των συνοριοφυλάκων είναι να εντοπίζουν και να σταματούν εκείνους που 

επιχειρούν να διασχίσουν τα σύνορα χρησιμοποιώντας πλαστά διαβατήρια. 

Για τη διατήρηση της ασφάλειας των συνόρων μας, πρέπει να είμαστε πάντοτε 

ένα βήμα μπροστά από τους εγκληματίες που πλαστογραφούν ταξιδιωτικά 

έγγραφα.»

Ό Fabrice Leggeri, εκτελεστικός διευθυντής του Frontex, υποδέχεται τους πρώτους υπαλλήλους του Όργανισμού 

στην Αλβανία.
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Καταπολέμηση 
του εγκλήματος 
στα σύνορα
Η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρώ-
πης είναι η προτεραιότητά μας και η καταπολέμηση 
του εγκλήματος βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των 
δραστηριοτήτων μας. Οι συνοριοφύλακες διαδραμα-
τίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της εσωτερι-
κής ασφάλειας και στην πρόληψη ή στον εντοπισμό 
του οργανωμένου εγκλήματος.

Σε όλο το μήκος των συνόρων της ΕΕ, οι υπάλληλοί 
μας βοηθούν τις εθνικές αρχές στην καταπολέμηση 
του εγκλήματος. Κάθε χρόνο εντοπίζουν εκατοντά-
δες κλεμμένα αυτοκίνητα και παραποιημένα ή πλα-
στά έγγραφα στα χερσαία σύνορα. Βοηθούν τα κράτη 
μέλη της ΕΕ στον εντοπισμό ναρκωτικών και τσιγά-
ρων που εισάγονται λαθραία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
μέσω χερσαίων και θαλάσσιων οδών. Οι υπάλληλοι 
συμβάλλουν επίσης στον εντοπισμό της διακίνησης 
και της εμπορίας ανθρώπων διαμέσου των συνόρων.

Συλλέγουμε και ανταλλάσσουμε πληροφορίες σχετικά 
με την εγκληματικότητα στα σύνορα με τις εθνικές αρ-
χές και την Ευρωπόλ. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε 
σχετικά με τη διακίνηση ανθρώπων διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες εξάρθρωσης των 
δικτύων διακίνησης.

Το 2019 ο Frontex συντόνισε πέντε ημερίδες κοινής 
δράσης —διεθνείς επιχειρήσεις με στόχο την καταπο-
λέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος— και στήριξε 
πολλές άλλες με εμπειρογνώμονες και πληροφορίες. 
Ο συντονισμός των επιχειρήσεων αυτών πραγματο-
ποιήθηκε υπό την αιγίδα της ευρωπαϊκής πολυκλα-
δικής πλατφόρμας κατά των εγκληματικών απειλών 
(EMPACT) στο πλαίσιο του κύκλου πολιτικής της ΕΕ. 
Ως αποτέλεσμα αυτών, οι εθνικές αρχές συνέλαβαν 
200 υπόπτους για διακίνηση ανθρώπων, εντόπι-
σαν σχεδόν 500 κλεμμένα αυτοκίνητα, 600 παρα-
ποιημένα ή πλαστά έγγραφα και κατάσχεσαν εννέα 
ύποπτα σκάφη.

Ο Frontex στηρίζει επίσης τις εθνικές αρχές με πλη-
ροφορίες σε έρευνες σχετικά με το λαθρεμπόριο ναρ-
κωτικών. Το 2019 ο Οργανισμός στήριξε τα κράτη 
μέλη σε υποθέσεις που οδήγησαν στην κατάσχεση 
4,7 τόνων κοκαΐνης.

Όι συνοριοφύλακες εκπαιδεύονται στον εντοπισμό δυνητικών 

θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Συχνά, ο συνοριοφύλακας είναι ο 

μόνος υπάλληλος επιβολής του νόμου με τον οποίο μπορούν να 

έρθουν σε επαφή τα θύματα προτού εξαφανιστούν σε έναν κόσμο 

εκμετάλλευσης. Ή καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων αποτε-

λεί βασική συνιστώσα του έργου του Frontex στα σύνορα της ΕΕ.
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επιχειρησιακά αποτελέσματα

125,5
ΤΌΝΌΙ  
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

390
ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ 
ΑΥΤΌΚΙΝΉΤΩΝ ΠΌΥ 
ΚΑΤΑΣΧΕΘΉΚΑΝ

20 000 000
ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ 

69
ΑΡΙΘΜΌΣ 
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ 
ΌΠΛΩΝ

669
ΑΡΙΘΜΌΣ 
ΕΝΤΌΠΙΣΘΕΝΤΩΝ 
ΛΑΘΡΕΜΠΌΡΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

https://www.youtube.com/watch?v=moUNB8XEYaI&list=PLxfDBNM7SPxEupCG5G5Md7NzfY-Nh0QSw
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Έπιχειρήσεις 
επιστροφής

Ο Frontex συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του ως 
βασικού παράγοντα στις επιστροφές ατόμων για 
τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση περί παράνομης 
διαμονής στην Ευρώπη. Μπορεί να πρόκειται για 
άτομα που εξάντλησαν όλες τις νόμιμες οδούς πα-
ραμονής στην ΕΕ, ή διέπραξαν αδικήματα σε ένα 
κράτος μέλος, ή υπερέβησαν την επιτρεπόμενη 
διάρκεια παραμονής βάσει της θεώρησής τους, ή 
για τα οποία μπορεί να εκδόθηκε απόφαση περί 
επιστροφής από δικαστήριο ή από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών.

Ο Frontex παραμένει εταίρος των χωρών της ΕΕ 
όσον αφορά την οργάνωση ναυλωμένων πτή-
σεων. Το 2019 ο Οργανισμός επέκτεινε επίσης 
τον ρόλο του συντονίζοντας επιστροφές με εμπο-
ρικές πτήσεις.

Ο Frontex αυξάνει την ικανότητα της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης όσον αφορά τις επιστροφές με την 
ενοποίηση διαφόρων συστημάτων πληροφοριών 
τα οποία παρέχουν στις χώρες τη δυνατότητα να 
συντονίζουν και να έχουν συνολική εικόνα των 
επιχειρήσεων επιστροφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Πλέον παρέχουμε στήριξη στις χώρες και πριν από 
τις επιχειρήσεις επιστροφής με την προετοιμασία 
εγγράφων για τους επιστρέφοντες και με επαφές 
με προξενικές αρχές σε χώρες εκτός ΕΕ, προκει-
μένου να καταστεί η διαδικασία επιστροφής τα-
χύτερη και αποδοτικότερη.

Ό Frontex βοηθά τα κράτη μέλη της ΕΕ να ανταποκρίνονται στην απαίτηση 

παρακολούθησης όλων των πτήσεων επιστροφής, ώστε να διασφαλίζεται η αξι-

οπρεπής μεταχείριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των επιστρεφό-

ντων. Παρέχουμε παρατηρητές από την ομάδα των εμπειρογνωμόνων μας και 

καλύπτουμε τα έξοδα συμμετοχής εθνικών παρατηρητών.  Χάρη στις προσπά-

θειές μας, το 2019 υπήρχαν παρατηρητές σε 272 πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων 

199 εμπειρογνωμόνων τους οποίους διέθεσε ο Frontex.



Επιχειρήσεις επιστροφής υπό τον συντονισμό του Frontex
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εμπορικές πτήσεις

Περισσότεροι από 15 500* υπήκοοι τρίτων χωρών επέστρε-
ψαν πέρσι στο πλαίσιο επιχειρήσεων επιστροφής τις οποίες 
στήριξε ο Frontex. Ό αριθμός των ατόμων που επέστρεψαν 
με εμπορικές πτήσεις τριπλασιάστηκε, αυξάνοντας την απο-
δοτικότητα και μειώνοντας το κόστος.
* Προκαταρκτικά στοιχεία

20182016 20192017

13 730 10 700 15 850 14 190 

ναυλωμένες πτήσεις 
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Γνωρίζουμε
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Έυρωπαϊκή 
επισκόπηση

Ο Frontex γνωρίζει τι συμβαίνει στα σύνορα, πού 
ακριβώς συμβαίνει και πώς πρέπει να αντιδράσει. 
Ο Οργανισμός διατηρεί συνολική εικόνα του ελέγ-
χου των συνόρων και της διαχείρισης της μετα-
νάστευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη χάρη στην 
καθημερινή εικοσιτετράωρη παρακολούθηση 
της κατάστασης στα σύνορα της Ευρώπης και 
πέραν αυτών και στη σφαιρική ανάλυση κινδύ-
νων. Ο Frontex συμβάλλει στον εντοπισμό δυνη-
τικών αδυναμιών και ενισχύει την ανθεκτικότητα 
της Ευρώπης. 

Για τη μείωση της τρωτότητας σε προκλήσεις στα 
σύνορα, απαιτείται κατανόηση των βραχυπρόθε-
σμων και μακροπρόθεσμων κινδύνων.

Έργο μας είναι να προβλέπουμε τις προκλήσεις 
τις οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χώρες 
της ΕΕ και να στηρίζουμε τις εθνικές αρχές στην 
αντίδρασή τους.
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Η ανάλυση κινδύνων καθοδηγεί όλες τις δραστη-
ριότητες του Frontex και μας βοηθά να αποφασί-
ζουμε πού πρέπει να τοποθετηθούν οι υπάλληλοί 
μας και πού πρέπει να πραγματοποιήσουν περι-
πολίες τα αεροπλάνα μας. 

Μόλις εντοπίσουμε ένα πλοίο το οποίο μεταφέρει 
ναρκωτικά ή διακινητές ανθρώπων, ενεργούμε τα-
χέως. Ταυτόχρονα, διαβιβάζονται σχετικές πληρο-
φορίες στην έδρα μας για να αναλυθούν ως προς 
τις τάσεις της παράτυπης μετανάστευσης και του 
διασυνοριακού εγκλήματος.

Συλλέγουμε και αναλύουμε πληροφορίες που προ-
έρχονται από τις εθνικές αρχές για να σχημα-
τίσουμε κοινή εικόνα της κατάστασης και των 
δυνητικών τρωτών σημείων στα εξωτερικά σύ-
νορα της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν.
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Στήριξη από 
ψηλά

Η θαλάσσια εναέρια επιτήρηση (MAS) έχει καταστεί 
αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του Ορ-
γανισμού και μόνιμη υπηρεσία που παρέχεται στις 
εθνικές αρχές.

Η MAS χρησιμοποιεί αεροπλάνα και μη επανδρω-
μένα αεροσκάφη επιτήρησης που μεταδίδουν οπτικό 
υλικό και άλλα δεδομένα από τα εξωτερικά σύνορα 
της ΕΕ και τα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν απευθείας 
στην έδρα του Οργανισμού στη Βαρσοβία και στις 
αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Παρέχει τη 
δυνατότητα παρακολούθησης όσων συμβαίνουν στα 
σύνορα, σε πραγματικό χρόνο.

Στην ευρωπαϊκή αίθουσα παρακολούθησης στη 
Βαρσοβία, εμπειρογνώμονες από 12 χώρες εργάστηκαν 
από κοινού για την παρακολούθηση του εισερχόμενου 
οπτικού υλικού και των εισερχόμενων πληροφοριών.

Τα αεροπλάνα χρησιμοποιήθηκαν σε δραστηριότη-
τες του Frontex για τη στήριξη των εθνικών αρχών 
και των οργανισμών της ΕΕ σε διάφορα καθήκοντα, 
συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης των συνόρων, 
εντοπίζοντας περιπτώσεις λαθραίας διακίνησης ναρ-
κωτικών και παράνομης αλιείας.

Το 2019 ο Frontex εκτέλεσε σχεδόν 600 πτήσεις. Σε 
πολλές περιπτώσεις, αεροπλάνα του Frontex εντό-
πισαν πλοία σε κίνδυνο στη θάλασσα και, χάρη στην 
ταχύτητα της αντίδρασης και του συντονισμού, οι 
εθνικές αρχές κατόρθωσαν να διασώσουν περισσό-
τερα από 4 500 άτομα.

Τα αεροσκάφη της MAS πέταξαν πάνω από την κε-
ντρική Μεσόγειο, το Αιγαίο, τον Εύξεινο Πόντο, την 
Αδριατική και τη Βαλτική. Παρακολούθησαν επί-
σης τα χερσαία σύνορα στην Πολωνία, στη Σλοβα-
κία, στην Κροατία και στην Ουγγαρία.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IkEg6La8w
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
ΠΟΥ ΈΝΤΟΠΙΣΤΉΚΑΝ 
ΑΠΟ ΤΉ MAS

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΉΣΈΩΝ MAS

2018 20192018
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Οικοδομούμε
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Πρώτη ένστολη 
υπηρεσία της 
Έυρώπης

Ο Frontex άρχισε να θέτει τις βάσεις για τη δη-
μιουργία του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Τον Οκτώβριο 
δρομολογήθηκε η πρώτη εκστρατεία πρόσληψης 
άνω των 700 συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων 
του Frontex. Λάβαμε 7 500 αιτήσεις από ολόκληρη 
την Ευρώπη, από άτομα που επιθυμούν να εντα-
χθούν στην πρώτη ένστολη υπηρεσία της Ευρώπης.

Όταν επιλεγούν, οι υπάλληλοι της πρώτης ομάδας 
συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων του Frontex 
θα αφιερώσουν το μεγαλύτερο μέρος του 2020 
στην εκπαίδευσή τους για τη συμμετοχή σε απο-
στολές στα σύνορα της Ευρώπης. Θα αποτελέ-
σουν τη «ραχοκοκαλιά» του νέου σώματος και θα 
παρέχουν μόνιμη στήριξη σε εθνικές αρχές που 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις στα εξωτερικά σύ-
νορά τους. Ορισμένοι εξ αυτών ενδέχεται ακόμη 
και να εργαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες περί 
καθεστώτος με την ΕΕ.



Κύρια καθήκοντα των συνοριοφυλάκων   
και των ακτοφυλάκων του Frontex

25

ΣΥΝΌΡΙΑΚΌΙ 
ΕΛΕΓΧΌΙ

ΕΠΙΤΉΡΉΣΉ ΤΩΝ 
ΣΥΝΌΡΩΝ

ΚΑΘΉΚΌΝΤΑ ΑΚΤΌΦΥΛΑΚΉΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΉΣ 
ΤΉΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΉΣ

ΕΠΙΣΤΡΌΦΕΣ

ΚΑΤΑΠΌΛΕΜΉΣΉ 
ΔΙΑΣΥΝΌΡΙΑΚΌΥ 
ΕΓΚΛΉΜΑΤΌΣ

ΣΥΛΛΌΓΉ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ 
ΠΛΉΡΌΦΌΡΙΩΝ
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Ο δικός μας 
εξοπλισμός

Ο Frontex θα στηρίζεται ολοένα και περισσότερο 
στον δικό του εξοπλισμό, ο οποίος του παρέχει τη 
δυνατότητα να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευελιξία 
στις διάφορες επιτόπιες δραστηριότητές του. Το 
2019 αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τα δικά μας 
περιπολικά οχήματα στα σύνορα της Ευρώπης. 
Τα νέα αυτοκίνητα, τα οποία φέρουν το λογό-
τυπο του Οργανισμού, έλαβαν μέρος σε επιχειρή-
σεις σε περιοχές όπως η Αλβανία, η Ελλάδα και η 
Βουλγαρία. Σηματοδοτούν ένα άλμα προόδου στις 

προσπάθειες του Οργανισμού να αναπτύξει ένα 
απόθεμα δικού του εξοπλισμού. Για τη στήριξη 
των συνοριοφυλάκων και των ακτοφυλάκων του 
Frontex, θα αρχίσουμε να αναπτύσσουμε σταδι-
ακά διάφορα άλλα στοιχεία εξοπλισμού τα οποία 
ανήκουν στον Οργανισμό ή τα οποία μισθώνει ο 
Οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων σκαφών, αε-
ροσκαφών και τηλεκατευθυνόμενων εναέριων οχη-
μάτων. Θα μεριμνούμε ώστε ο εξοπλισμός μας να 
είναι πάντοτε έτοιμος για χρήση. 

https://www.youtube.com/watch?v=3psIYVnaKeM
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Γνωρίστε τους υπαλλήλους μας   
Miloslav, Τσέχος συνοριοφύλακας στην Ισπανία  

«Μαζί με τον σκύλο περιπολίας που συνοδεύω, τον 
Fanouš, βοηθούμε στην επιθεώρηση των χιλιάδων οχη-
μάτων που καταφθάνουν στην Ισπανία από το Μαρόκο 
με πορθμεία.»



28 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019 ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ

Το μέλλον του ελέγχου 
των συνόρων 

Ένα από τα κύρια καθήκοντα του Frontex είναι 
ο προσδιορισμός τεχνολογιών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των συνόρων. Το 
2019 δοκιμάσαμε διάφορες τεχνολογίες, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται η βιομετρία, η τε-
χνητή νοημοσύνη και τα τηλεκατευθυνόμενα αε-
ροπορικά συστήματα.

Αερόστατο για την επιτήρηση των συνόρων

Σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική 
Ακτοφυλακή, χρησιμοποιήσαμε επί ένα μήνα δο-
κιμαστικά ένα αερόστατο και άλλα στοιχεία εξο-
πλισμού για την επιτήρηση των συνόρων στη Σάμο. 
Αυτό μας βοήθησε να εκτιμήσουμε την ποιότητα 
της εκτέλεσης της θαλάσσιας επιτήρησης από αε-
ρόστατο σε επιχειρησιακό περιβάλλον.
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Το μέλλον των συνοριακών ελέγχων

Μαζί με την Υπηρεσία Συνόρων της Πορτογαλίας (SEF) 
και την Αρχή του Αερολιμένα της Λισαβόνας (ANA), 
δοκιμάσαμε την τεχνολογία «βιομετρία εν κινήσει» για 
συνοριακούς ελέγχους. Τα προσεχή έτη, λύσεις όπως οι 
ανέπαφες σαρώσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων και 
προσώπων θα καταστήσουν ευκολότερη και ταχύτερη 
τη διέλευση των συνόρων για τους τακτικούς ταξιδιώ-
τες, αυξάνοντας παράλληλα την ασφάλεια. Θα παρά-
σχουν στους συνοριοφύλακες περισσότερο χρόνο για 
τον εντοπισμό δυνητικών απειλών και για τη διενέρ-
γεια συστηματικών και αποδοτικών ελέγχων ασφά-
λειας. Θα είναι επίσης επωφελείς για αερολιμένες και 
αεροπορικές εταιρείες, καθώς οι επιβάτες θα παρα-
μένουν λιγότερο χρόνο σε ουρές και θα έχουν περισ-
σότερο χρόνο για ανταποκρίσεις ή αγορές.

Γνωρίστε τους υπαλλήλους μας  
Diana, Ρουμάνα εμπειρογνώμονας για 
τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων στην Ελλάδα 
 

«Βοηθώ τους Έλληνες συναδέλφους μου στη λήψη των δακτυ-

λικών αποτυπωμάτων όλων των νεοαφιχθέντων μεταναστών και 

στην καταχώρισή τους σε ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Ή εργα-

σία με τον Frontex είναι μαθησιακή εμπειρία σε διάφορα επίπεδα. 

Το να γνωρίζουμε ποιοι διέρχονται τα σύνορα είναι καθοριστικής 

σημασίας για την ασφάλειά μας.»
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Νέο 
επιχειρησιακό 
πλαίσιο

Προετοιμάζοντας το έδαφος για τον αναπτυσσόμενο 
Οργανισμό, δημιουργήσαμε ένα νέο επιχειρησιακό 
πλαίσιο — έναν χάρτη πορείας για τον τρόπο λει-
τουργίας του Frontex τα επόμενα έτη. Σε περιφε-
ρειακές διασκέψεις με τους διοικητές των εθνικών 
υπηρεσιών φύλαξης των συνόρων και επιβολής του 
νόμου, ο Frontex ανέπτυξε υπηρεσίες τις οποίες θα 
παρέχει το νέο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνορι-
οφυλακής και Ακτοφυλακής στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Κύριοι στρατηγικοί στόχοι του Οργανισμού μας εί-
ναι: η μείωση της τρωτότητας στα εξωτερικά σύ-
νορα βάσει συνολικής επίγνωσης της κατάστασης· 
η εγγύηση της ασφάλειας, της προστασίας και της 

εύρυθμης λειτουργίας των συνόρων της ΕΕ και ο 
σχεδιασμός και η διατήρηση των ικανοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. 
Στόχος μας είναι επίσης η εφαρμογή της ευρω-
παϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνό-
ρων, με τη συμμετοχή των εθνικών αρχών, των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και άλλων οργάνων 
και οργανισμών.

Ο Frontex και οι εθνικές υπηρεσίες φύλαξης των 
συνόρων δημιουργούν μαζί την Ευρωπαϊκή Συνο-
ριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Καθετί που κάνουμε 
είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας και διαλό-
γου με τους εθνικούς εταίρους μας.

Έυρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων –  
Έπιμερισμένη ευθύνη του Frontex και των κρατών μελών

Το 2019 ο Frontex πραγματοποίησε συσκέψεις με τις αρχές όλων των 

κρατών μελών της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν ώστε να 

συζητήσουν σχέδια και προκλήσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου 

κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και τη 

δημιουργία του μόνιμου σώματος. Όι συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε 

πέντε περιφερειακές ομάδες στο Ελσίνκι, στη Βουδαπέστη, στη Ρώμη, 

στο Άμστερνταμ και στο Παρίσι.
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Κύριες 
εκδηλώσεις 

Κάθε χρόνο, ο Frontex διοργανώνει πολλές διασκέψεις και εκδηλώ-
σεις με τη συμμετοχή ανώτερων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων, 
οι οποίες αφορούν διάφορες πτυχές του ελέγχου των συνόρων. 

IBPC

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Frontex διοργάνωσε την 
24η Διεθνή Διάσκεψη Συνοριοφυλακής (IBPC), δι-
ετή εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν στελέχη 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου από σχεδόν 100 
χώρες σε πέντε ηπείρους, καθώς και εκπρόσωποι 
διεθνών οργανισμών, θεσμικών οργάνων και ορ-
γανισμών της ΕΕ.

Περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες έλαβαν 
μέρος στη διάσκεψη, η οποία επικεντρώθηκε στη 
διασυνοριακή ασφάλεια μέσω της ετοιμότητας, 
της πρόληψης και της αντίδρασης σε παγκόσμιες 
προκλήσεις, όπως η τρομοκρατία, η διακίνηση 
ανθρώπων και η πλαστογραφία εγγράφων και η 
πλαστοπροσωπία.

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZcCgIGk04
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Δεύτερη ετήσια εκδήλωση  
για την ευρωπαϊκή ακτοφυλακή

Τον Απρίλιο, ο Frontex, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγ-
χου της Αλιείας (EFCA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) διοργάνω-
σαν από κοινού ετήσια εκδήλωση για την ευρωπα-
ϊκή ακτοφυλακή στη Świnoujście της Πολωνίας.

Η ετήσια εκδήλωση για την ακτοφυλακή παρέχει 
μια πλατφόρμα για τις εθνικές αρχές, τους οργα-
νισμούς της ΕΕ που συμμετέχουν στη συνεργασία 
για τα καθήκοντα ακτοφυλακής και την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή ώστε να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά 
με θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την προ-
στασία στη θάλασσα. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν 
στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην επιτήρηση, 
στην ανάλυση των κινδύνων στη θάλασσα, καθώς 
και στην εκπαίδευση των ακτοφυλάκων.

Διάσκεψη για τη βιομετρία

Τον Οκτώβριο, ο Frontex διοργάνωσε διάσκεψη 
για τη χρήση της βιομετρίας στα σύνορα. Η διά-
σκεψη επικεντρώθηκε στη διογκούμενη πρόκληση 
που συνιστά η χρήση μορφοποιημένων εικόνων 
προσώπων σε έγγραφα ταυτοποίησης για την πα-
ραπλάνηση υπαλλήλων και συστημάτων ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών.

Στη Διεθνή Διάσκεψη Βιομετρίας για τα Σύνορα 
συμμετείχαν εμπειρογνώμονες και επαγγελμα-
τίες από όλο τον κόσμο με σκοπό να συζητήσουν 
τις διάφορες προκλήσεις και ευκαιρίες που σχε-
τίζονται με την ταυτοποίηση ατόμων από τις αρ-
χές επιβολής του νόμου.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής

Ο Frontex υποδέχθηκε 600 Ευρωπαίους εκπρο-
σώπους της συνοριοφυλακής και της ακτοφυλα-
κής από περισσότερες από 30 χώρες στην ετήσια 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνοριοφυλακής και Ακτοφυ-
λακής. Η εμβληματική εκδήλωση του Οργανισμού 
πραγματοποιήθηκε στο Arłamów της Πολωνίας, 
κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Επικεντρώ-
θηκε στις προκλήσεις στα χερσαία εξωτερικά σύ-
νορα και στη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tIiptdZU4
https://www.youtube.com/watch?v=Xv2hUOVYJ2I&t=152s
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Μελλοντικές 
προοπτικές 
Το 2020 φέρνει ευρείες αλλαγές στον Frontex με τη 
δημιουργία του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Οι πρώτοι συνο-
ριοφύλακες του Frontex θα εκπαιδευτούν καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. Εν συνεχεία, θα υποβληθούν 
σε δοκιμασίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δια-
θέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να εργαστούν 
μαζί στα εξωτερικά σύνορα, τηρώντας την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ και τα δεοντολογικά πρότυπα.

Στο τέλος του έτους, οι πρώτοι συνοριοφύλακες του 
Frontex θα είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε απο-
στολές στα σύνορα ώστε να συμβάλουν στην αύξηση 
της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Οι συνοριοφύλακες του Frontex θα φορούν μονα-
δική ευρωπαϊκή στολή και θα μπορούν να ασκούν 
καθήκοντα όπως έλεγχο της ταυτότητας και της ιθα-
γένειας προσώπων, παροχή ή άρνηση εισόδου στην 
ΕΕ και πραγματοποίηση περιπολιών μεταξύ σημείων 
διέλευσης των συνόρων. Θα συμμετέχουν επίσης σε 
επιχειρήσεις επιστροφής.

Ο Οργανισμός μας θα συνεργαστεί επίσης με τους 
εθνικούς εταίρους μας για την ίδρυση περιφερεια-
κών γραφείων σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία θα 

παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη στο σώμα. Θα πα-
ραμείνουμε αξιόπιστος εταίρος για τις εθνικές αρχές 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα παρέχουμε ευρύ φά-
σμα υπηρεσιών οι οποίες θα βοηθήσουν τις εθνικές 
αρχές να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις στα 
σύνορά τους αντί να αντιδρούν απλώς σε νέες επεί-
γουσες καταστάσεις.

Δεκάδες παρατηρητές θα συμβάλουν ώστε να δι-
ασφαλίζεται ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των 
δραστηριοτήτων και των επιχειρήσεών μας.

Τέλος, θα συστήσουμε ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότη-
σης Ταξιδιού (ETIAS), ένα σύστημα χορήγησης άδειας 
ταξιδίου στην ΕΕ από χώρες που υπάγονται σε κα-
θεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. 
Όταν το ETIAS θα τεθεί σε ισχύ, ο Frontex θα είναι 
υπεύθυνος για την κεντρική μονάδα η οποία θα λει-
τουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά ημέρες την 
εβδομάδα, και στην οποία θα ελέγχονται οι αιτήσεις.

Για την υλοποίηση του ETIAS, συνεργαζόμαστε στενά 
με τον eu-LISA, την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Γνωρίστε τους υπαλλήλους μας  

Lucie, Γαλλίδα εμπειρογνώμονας σε θέματα ελέγχων στην Ελλάδα 
 

«Όταν ασκώ τα καθήκοντά μου, γνωρίζω πολύ καλά ότι πρέ-

πει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, 

ιδίως στις γυναίκες και στα παιδιά.»
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https://www.youtube.com/watch?v=QNaZ3JIcqFc
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Ακολουθήστε μας στο

f facebook.com/frontex/
t twitter.com/Frontex
l linkedin.com/company/frontex/
y youtube.com/user/FrontexEUAgency
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