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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΩΡΑΪΤΗ

M
ε γοργούς ρυθµούς προχωρά τις τε-
λευταίες ηµέρες ο σχεδιασµός της κυ-
βέρνησης για τη λειτουργία του Ενιαί-

ου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων (ΕΝΦΕΣ), που 
για πρώτη φορά εµπλέκει επιχειρησ ιακά τις Ενο-
πλες ∆υνάµεις στην κρίσιµη διαχείριση των προ-
σφυγικών και µεταναστευτικών ροών. 

Μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της κυ-
βέρνησης (µε την κατάθεση της σχετικής τρο-
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τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
τρίτων χωρών και διεθνών οργανισµών για τον 
σχεδιασµό και την υλοποίηση κοινών επιχειρη-
σιακών δράσεων για την αντιµετώπιση των προ-
σφυγικών και µεταναστευτικών ροών. 

Σε ξηρά και θάλασσα 
Οπως υπογραµµίζεται στο σχέδιο της κοινής 
υπουργικής απόφασης, τα τοπικά συγκροτήµα-
τα σε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Μυτιλήνη 
και Ρόδο θα είναι αρµόδια για την επιτήρηση 
των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, για την 
αποτροπή της παράνοµης εισόδου αλλοδαπών 
στην ελληνική επικράτεια, τη σύλληψη όσων ει-
σέρχονται παράνοµα, τον εντοπισµό και τη σύλ-
ληψη των διακινητών, τη διενέργεια ελέγχων σε 
οχήµατα, σκάφη, εγκαταστάσεις και χώρους, την 
επιτήρηση των περιοχών και για την αξιοποίη-
ση σχετικών πληροφοριών. Οπως ορίζεται στη 
σχετική τροπολογία, για τη στελέχωση του ΕΝ-
ΦΕΣ µπορεί να αποσπάται, µε κοινή απόφαση 
του οικείου υπουργού και του εθνικού συντονι-
στή, πολιτικό και ένστολο προσωπικό των αρ-
µόδιων υπουργείων, κατά παρέκκλιση κάθε άλ-
λης διάταξης. Με όµοια απόφαση, διατίθενται 
από τα αρµόδια υπουργεία στον ΕΝΦΕΣ, επαν-
δρωµένα ή µη, πλωτά, χερσαία και εναέρια µέ-
σα προς εκπλήρωση του σκοπού του. Η χρηµα-
τοδότηση του ΕΝΦΕΣ υλοποιείται από τον κρα-
τικό Προϋπολογισµό και από κονδύλια των τα-
µείων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

γοί Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Αµυνας, Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, ρυθµίζεται η οργάνωση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα 
Επιτήρησης Συνόρων, στόχος του οποίου είναι η συνεχής άσκη-

ση ελέγχου και επιτήρησης των χερσαίων και θαλάσσιων συ-
νόρων της ελληνικής επικράτειας µε εκπαιδευµένο προ-
σωπικό και µέσα. 

Ο νέος µεικτός φορέας θα υπάγεται απευθείας στον 
εθνικό συντονιστή, τον υφυπουργό Εθνικής Αµυνας 
Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για 
την οργάνωση, τον συντονισµό και τον έλεγχό του. Για 
τον λόγο αυτό στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας θα συ-
σταθεί ειδικό επιτελείο µε προσωπικό από τα Γενικά 
Επιτελεία Ενόπλων ∆υνάµεων, την ΕΛ.ΑΣ. και από το 
Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ενώ ορίζονται 
δύο Επιχειρησιακές ∆ιοικήσεις Συνόρων. Η Επιχειρη-
σιακή ∆ιοίκηση Χερσαίων Συνόρων µε έδρα το ∆ι-
δυµότειχο θα συγκροτείται από επιτελείο και δύο 
τοπικά συγκροτήµατα, βορείου και νοτίου Εβρου, 
στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη, ενώ η 
Επιχειρησιακή ∆ιοίκηση θαλάσσιων Συνόρων µε 
έδρα τη Μυτιλήνη θα συγκροτείται από επιτελείο 
και δύο τοπικά συγκροτήµατα, βορείου και νοτί-
ου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη και στη Ρόδο. 

Αναφορικά µε τη στελέχωση του νέου ενιαίου 
φορέα για την επιτήρηση των συνόρων, στη θέ-
ση του διοικητή θα βρίσκεται ανώτατος αξιωµα-
τικός που θα φέρει τον βαθµό του ταξιάρχου και 
αντιστοίχων των λοιπών κλάδων των Ενόπλων ∆υ-

νάµεων ή της ΕΛ.ΑΣ. ή του Λιµενικού Σώµατος-Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής. 

Στρατιωτικό 
µπλόκο 
στις ροές 

πολογίας τον περασµένο ∆εκέµβριο στη Βουλή) εκκρεµεί το σχέ-
διο της κοινής υπουργικής απόφασης, ώστε να ενεργοποιηθεί ο 
φορέας. Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, 
το σχέδιο προβλέπει τη δηµιουργία δύο Επιχειρησιακών ∆ιοική-
σεων Συνόρων µε τη συγκρότηση τεσσάρων τοπικών συγκρο-
τηµάτων σε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Μυτιλήνη και Ρόδο. 
Επικεφαλής των Επιχειρησιακών ∆ιοικήσεων Συνόρων θα είναι 
υψηλόβαθµος αξιωµατικός, προερχόµενος από τις Ενοπλες ∆υ-
νάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ. και Λιµενικό Σώµα-Ελ-
ληνική Ακτοφυλακή), γεγονός που µαρτυρά τη σπουδαιότητα 
του εγχειρήµατος, αλλά και την αποτελεσµατικότητα την οποία 
προσδοκά η κυβέρνηση. 

Με την κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι υπουρ-

Στην αρµοδιότητα των Επιχειρησιακών ∆ιοική-
σεων Συνόρων, όπως προτείνεται, είναι µεταξύ 
άλλων η σύνταξη σχεδίων επιχειρήσεων, η απο-
τροπή των «παράνοµων εισόδων» στη χώρα, η 
επεξεργασία και αξιοποίηση σχετικών πληρο-
φοριών, η στενή συνεργασία µε τον Ευρωπαϊ-
κό Οργανισµό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλα-
κής (FRONTEX), η διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευ-
νας και διάσωσης υπό τον συντονισµό του Ενι-
αίου Κέντρου Συντονισµού Ερευνας και ∆ιάσω-
σης του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής που αναµένεται να παίξει κοµβικό 
ρόλο στον ΕΝΦΕΣ, καθώς και η συνεργασία µε 
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