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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ

• Μεταναστευτική κρίση στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας 
όπως και η διαχείριση της Παράτυπης Μετανάστευσης

• Η Περίπτωση της Ελλάδας στην Μεταναστευτική Κρίση

• Ανέτοιμη στην αντιμετώπιση του πρωτοφανούς φαινομένου

• Τεχνολογικές ελλείψεις αντιμετώπισης της Κρίσης – Έλλειψη 
προσωπικού, εξοπλισμού και υποδομών



Η ΔΙΑΧEIΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙKHΣ ΚΡIΣΗΣ

• Σε προβλήματα στην επιτήρηση όλων των θαλάσσιων συνόρων  – Μεγάλη ακτογραμμή

• Λόγω της ιδιαίτερη γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και σαν χωρά πρώτης υποδοχής 

• Στην Διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας των συνόρων της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκή Ένωσης 
απαίτησε την μελέτη και την άμεση χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών.

• Στο πρόβλημα των μαζικών μεταναστευτικών ροών από ξηρά και θάλασσα – Δεκάδες νεκροί στο Αιγαίο

• Με την FRONTEX στην Ελλάδα – Συνεργασίες όλων με κοινό στόχο την καταπολέμηση της Παράτυπης 
Μετανάστευσης – Λαθρεμπόριο – Εντοπισμός διακινητών και δουλέμπορων – Ναρκωτικά και 
Τρομοκρατία

• Επίτευξη με τη Χρήση νεών τεχνολογιών επιτήρησης συνόρων από ξηρά, αέρα και θάλασσα



Ιδιαίτερη Προσοχή δόθηκε στον Έβρο

• Αποτελεσματική αστυνόμευση χερσαίων συνόρων (1.248 km) 
με την κατασκευή φράχτη με ενσωματωμένους ηλεκτρονικούς 
μηχανισμούς ανίχνευσης παραβίασής τους*.

• Στην Ασφάλεια των χερσαίων συνόρων με φορητά και κινητά 
συστήματα σε θέσεις, δύσκολες τοποθεσίες και σημεία όπου 
χαρακτηρίζονται και υπάρχουν οι «νεκρές ζώνες 

• Στις Δύσβατες και απρόσιτες περιοχές με καλά οργανωμένες 
περιπολίες έμπειρων ομάδων αντιμετώπισης (RABIT/FRONTEX)

• Τεράστια έκταση επιτήρησης θαλάσσιων συνόρων με 9.000 
νησιών και βραχονησίδων. 

*https://amity.edu/icactm/Proceeding/Paper%20Index%20Content/24%20T3%20P8%20ID%20184.pdf

https://frontex.europa.eu/operations/rapid-intervention/ *



Οι Κύριες Δράσεις στα σύνορα είναι η

• Συνεχή επιτήρηση και παρακολούθηση με υπερσύγχρονα συστήματα

• Ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση της 
παράνομης εισόδου

• Συνεχή εκπαίδευση στην τεχνογνωσία

• Επιτήρηση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων με μη τις παρακάτω νέες 
τεχνολογίες Διαχείρισης Κρίσεων, σε Ανθρωπογενείς Φυσικές καταστροφές, 
Παράτυπης εισόδου στα Ευρωπαϊκά σύνορα



ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS 
(RPAS/UAV) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Τις 27 Σεπτεμβρίου 2018 ανακοινώνει η 
«FRONTEX»*, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνόρων και 
Ακτοφυλακής, την έναρξη με πειραματικές 
δοκιμές στη χρήση συστημάτων μη 
επανδρωμένων αερομεταφερόμενων 
αεροσκαφών (RPAS/UAV) στην Ελλάδα, την Ιταλία 
και την Πορτογαλία για την παρακολούθηση των 
εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ RPAS/UAV ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Γρήγορη λήψη πληροφοριών 
• Άμεση αξιολόγηση
• Υπηρεσίες λήψης πληροφορίας άμεσου χρόνου από απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές 

υψηλού ενδιαφέροντος. 
• Η Δυνατότητα χρήσης λειτουργίας , συνεργαζόμενης με περισσότερες από μια νέες 

τεχνολογίες 

The International Civil Aviation Organization (ICAO) employs the acronym RPAS (standing for Remotely Piloted Aircraft System). The definition associated is that these systems as “based on cutting-edge developments in aerospace technologies, offering advancements which are 
opening new and enhanced civil-commercial applications as well as improvements to the safety and efficiency of the entire civil aviation”. 

ICAO, World : http://www.icao.int/Meetings/RPAS/Documents/RPAS.FINAL.WEB.pdf



ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ - ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ “SMART BUOY” - ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΗΜΑΔΟΥΡΕΣ

Το 95 % του λαθρεμπορίου και εμπορίου ναρκωτικών 
πραγματοποιείται με θαλάσσια μέσα καθώς επίσης και παρατηρείτε 
ότι μεγάλα κύματα παράνομων μεταναστευτικών ροών 
χρησιμοποιούν την θαλασσιά οδό με κάθε είδους βάρκες στην 
προσπάθεια τους να διασχίσουν παράνομα τα σύνορα. 



• Στο αυξανόμενο πρόβλημα προστασίας των θαλάσσιων Εθνικών συνόρων και στον έλεγχο της κίνησης μεταξύ 
χωρών οι τεχνολογίες των Smart Buoys μπορεί να είναι μία αξιόπιστη λύση επιχειρησιακά και βοηθά στην μείωση 
του κόστους επιτήρησης των απομακρυσμένων θαλάσσιων Ευρωπαϊκών συνόρων. 

• Η τεχνολογία των Smart Buoys αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει, με τη βοήθεια και άλλων τεχνολογιών, υπηρεσίες 
λήψης πληροφορίας άμεσου χρόνου από απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος.



ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΣΚΑΦΗ (USVs) Unmanned Surface 
Vehicles – AΕΡΟΣΚΑΦΗ (UAVs) Unmanned Aerial Vehicles) KAI 
Smart Buoys.

Τα UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) και τα USVs
(Unmanned Surface Vehicles) λειτουργούν ως 
κινούμενοι κόμβοι ενσωματωμένοι στο δίκτυο των 
Smart Buoys. Είναι ικανά να επικοινωνούν και να 
ανταλλάσσουν πληροφορία με τα Buoys και το κέντρο 
ελέγχου. 

Προσφέρουν μια σχετικά χαμηλού κόστους προσέγγιση 
για : 

• Επιθεωρήσεις Συμβάντων
• Αποστολές επιτήρησης συνόρων
• Αποστολές έρευνας και διάσωσης
• Συλλογή και μεταφορά πληροφοριών από τα Buoys















ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


