
Ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής



Ως καθήκοντα ακτοφυλακής νοούνται τα καθήκοντα στα οποία αναφέρονται συνήθως οι τρεις 
οργανισμοί και περιγράφονται στη σύσταση (ΕΕ) 2021/1222 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2021 για την 
κατάρτιση «πρακτικού εγχειριδίου» σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής:

Ποια είναι τα καθήκοντα 
ακτοφυλακής;

θαλάσσια ασφάλεια, 
περιλαμβανομένης 
της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας των πλοίων 

ναυτικά ατυχήματα και 
υπηρεσία επιθαλάσσιας 
αρωγής

επιθεώρηση και έλεγχος 
αλιείας

έλεγχος θαλάσσιων συνόρων 

προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και 
αντιμετώπιση σχετικών 
συμβάντων

θαλάσσια έρευνα και 
διάσωση

δραστηριότητες θαλάσσιων 
τελωνείων

ασφάλεια στη θάλασσα 
και ασφάλεια πλοίων και 
λιμένων 

θαλάσσια παρακολούθηση 
και επιτήρηση 

αντιμετώπιση ναυτικών 
ατυχημάτων και 
καταστροφών 

πρόληψη και καταστολή 
της παράνομης διακίνησης 
και εμπορίας και σχετική 
επιβολή του ναυτικού 
δικαίου 

H Ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα 
ακτοφυλακής περιγράφει τις προσπάθειες της EFCA, του 
EMSA και του Frontex για συνένωση των δυνάμεών τους 
και εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων με σκοπό την 
παροχή στήριξης στις εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα 
ακτοφυλακής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και, κατά 
περίπτωση, σε διεθνές επίπεδο.

Συνεργασία στη θάλασσα: 
Ευρωπαϊκή συνεργασία στα 
καθήκοντα ακτοφυλακής



Γιατί συνεργαζόμαστε;
Τα ύδατα που περιβάλλουν την Ευρώπη αποτελούν έναν χώρο με μεγάλη κίνηση στον οποίο 
διεξάγονται πολλές δραστηριότητες, όπως διεθνείς και εγχώριες εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές, 
αλιεία, παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, τουρισμός και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, ο 
τομέας της ναυτιλίας εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους, όπως τα ατυχήματα, η θαλάσσια ρύπανση, η παράνομη 
αλιεία, η τρομοκρατία, η πειρατεία, η παράνομη διακίνηση ανθρώπων και άλλα διασυνοριακά εγκλήματα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για διάφορα καθήκοντα 
ακτοφυλακής. Πάνω από 300 πολιτικές και στρατιωτικές αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται σε 
εικοσιτετράωρη βάση προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη 
θάλασσα είναι ασφαλείς, προστατευμένες, νόμιμες και περιβαλλοντικά βιώσιμες. 

Για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων της παρακολούθησης των θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων και της υποστήριξης των επιχειρησιακών αποστολών στη θάλασσα, 
η EFCA, ο EMSA και ο Frontex ενίσχυσαν τη συνεργασία τους προς όφελος όλων 
των εμπλεκόμενων αρχών. 

Τρεις ευρωπαϊκοί οργανισμοί υποστηρίζουν τις εθνικές αρχές κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων ακτοφυλακής:

η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας,

ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα,

ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Η EFCA επικεντρώνεται στον επιχειρησιακό συντονισμό των 
δραστηριοτήτων ελέγχου και επιθεώρησης της αλιείας. Με αυτόν 
τον τρόπο συμβάλλει στην καλύτερη συμμόρφωση και ισότιμη 
μεταχείριση στον τομέα της αλιείας και, εν τέλει, στη βιώσιμη αλιεία.

Ο EMSA εξυπηρετεί τα θαλάσσια συμφέροντα της ΕΕ για 
έναν ασφαλή, προστατευμένο, πράσινο και ανταγωνιστικό 
τομέα της ναυτιλίας. Αποτελεί αξιόπιστο σημείο 
αναφοράς και χαίρει εκτίμησης στον τομέα της 
ναυτιλίας τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. 

Αποστολή του Frontex είναι η βελτίωση 
της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων 
προκειμένου να διασφαλίζει την επίτευξη 
ενός υψηλού επιπέδου εσωτερικής 
ασφάλειας εντός της Ένωσης και την 
αντιμετώπιση του διασυνοριακού 
εγκλήματος.

Ποιοι είναι οι οργανισμοί που 
συμμετέχουν στα καθήκοντα 
ακτοφυλακής σε ευρωπαϊκό επίπεδο;



 
Η EFCA, ο EMSA και ο Frontex συνεργάζονται εδώ και πολλά χρόνια. 

Το 2016, η συνεργασία τους επισημοποιήθηκε με νομοθετική 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που οδήγησε στην 
τροποποίηση των ιδρυτικών κανονισμών των τριών οργανισμών 
με την προσθήκη κοινού άρθρου σχετικά με την «Ευρωπαϊκή 
συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής». 

Το 2017 οι οργανισμοί προχώρησαν σε ένα 
σημαντικό βήμα όσον αφορά τη διάρθρωση 
της συνεργασίας τους υπογράφοντας τριμερή 
ρύθμιση εργασίας. 

Στις 18 Μαρτίου 2021, οι οργανισμοί 
ενίσχυσαν περαιτέρω την ευρωπαϊκή 
συνεργασία στα καθήκοντα 
ακτοφυλακής, με την ανανέωση 
της τριμερούς ρύθμισης εργασίας 
επ’ αόριστον.

Πώς συνεργαζόμαστε;
Η EFCA, ο EMSA και ο Frontex στηρίζουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα 
ακτοφυλακής με συντονισμένο τρόπο, με τον κάθε οργανισμό να εργάζεται στους τομείς 
που εμπίπτουν στην εντολή και τις αρμοδιότητές του. 

Οι τρεις αυτοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί συνεργάζονται προκειμένου να παρέχουν στήριξη στις 
εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής στο πλαίσιο της ανταλλαγής θαλάσσιων 
πληροφοριών, της παροχής υπηρεσιών επιτήρησης και επικοινωνίας, της ανάπτυξης ικανοτήτων, 
της ανάλυσης των επιχειρησιακών προκλήσεων και των αναδυόμενων κινδύνων στον θαλάσσιο 
τομέα, καθώς και της ανταλλαγής ικανοτήτων μέσω της ανάπτυξης θαλάσσιων επιχειρήσεων 
πολλαπλού σκοπού.

Ποια είναι η νομική βάση;

Ανταλλαγή 
πληροφοριών

Υπηρεσίες 
επιτήρησης

Ανάπτυξη 
ικανοτήτων

Ανάλυση 
κινδύνων

Ανταλλαγή 
ικανοτήτων
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