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Η απάντηση του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής 

Δεν έχουν υλοποιηθεί οι δυνατότητες του Frontex για τη στήριξη των διαδικασιών 
επιστροφής 

101. Η οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής με ναυλωμένες πτήσεις, οι οποίες 
είναι ανοιχτές στη συμμετοχή άλλων κρατών μελών (στις περιπτώσεις που αυτό είναι 
εφικτό βάσει των εφαρμοστέων διμερών/ΕΕ συμφωνιών με τρίτες χώρες προορισμού), 
αποδείχθηκε ότι αποτελεί καλό εργαλείο προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος 
υποχρησιμοποίησης της χωρητικότητας των αεροσκαφών, υπό την έννοια ότι πιθανώς 
υψηλότερος αριθμός επαναπατριζόμενων από διάφορα κράτη μέλη θα αυξήσει την 
κάλυψη των κενών θέσεων επιβατών που την τελευταία στιγμή αδυνατούν να 
ταξιδέψουν. 

Σύσταση 4 - Προσαρμογή της στήριξης των διαδικασιών επιστροφής του Frontex και 
της τοποθέτησης εμπειρογνωμόνων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης 

Ο Frontex αποδέχεται τη σύσταση. 

α) Για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των κρατών μελών σχετικά με την 
επιχειρησιακή υποστήριξη που παρέχει ο Frontex και για την καλύτερη εκμετάλλευση 
της χρηματοδότησης και της υποστήριξης που παρέχεται στα κράτη μέλη μέσω του 
Frontex και του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), ο Frontex 
εκπόνησε και απέστειλε στα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλογο των 
διαθέσιμων υπηρεσιών που παρέχει στον τομέα της επιστροφής. Καθορίστηκε μια 
ακόμη πιο συντονισμένη προσέγγιση για το επερχόμενο, νέο χρηματοδοτικό μέσο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για δραστηριότητες που άπτονται της διαδικασίας στον τομέα της 
επιστροφής (Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης - ΤΑΜΕ), όπου προβλέπεται ότι ο 
Frontex συμμετέχει στην αξιολόγηση των ετησίων προγραμμάτων των κρατών μελών. 

β) Ο Frontex έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή (σχεδόν κατά 100%) των 
συνοδών πολλαπλών καθηκόντων που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις αναγκαστικής 
επιστροφής από την Ελλάδα στην Τουρκία. Όταν δεν τοποθετούνται σε επιχειρήσεις 
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επανεισδοχής, οι συνοδοί πολλαπλών καθηκόντων εκτελούν άλλα καθήκοντα ανάλογα 
με τις επιχειρησιακές ανάγκες (π.χ. δακτυλοσκόπηση, επιτήρηση συνόρων). 

γ) Ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων υποστήριξης του Frontex στα κέντρα υποδοχής και 
ταυτοποίησης έχει προσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των αφίξεων σε αυτά. Οι 
αποσπάσεις εμπειρογνωμόνων προς άλλες κοινές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται 
βάσει των επιχειρησιακών αναγκών. Από τον Μάιο του 2019, ο Frontex έχει αποστείλει 
κινητές ομάδες εμπειρογνωμόνων στην Κατάνια, με δυνατότητα υποστήριξης των 
αποβιβάσεων που πραγματοποιούνται σε όλη την περιοχή των επιχειρήσεων. Η 
προσαρμογή του ύψους των πόρων που διατίθενται στις επιχειρησιακές δράσεις 
αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που αξιολογείται διαρκώς. 
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