
1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σο παρόν ζργο αποςκοπεί ςτθν προμικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ 

(υλικό και λογιςμικό) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Εκνικοφ υντονιςτικοφ Κζντρου 

Ελζγχου υνόρων, Μετανάςτευςθσ και Αςφλου (Ε..Κ.Ε..Μ.Α.) ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 

«Μετεγκατάσταση του Εθνικοφ Συντονιστικοφ Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης 

και Ασφλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)». 

 

Σο Ε..Κ.Ε..Μ.Α. ιδρφκθκε με τον Ν.4058/2012, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον 

Ν.4249/2014 και ςυμμορφϊνεται με τον υπ’ αρικ. 1052/2013 από 22/10/2013 Κανονιςμό 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου για τθ κζςπιςθ του Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Επιτιρθςθσ 

υνόρων (EUROSUR), ςφμφωνα με τον οποίο κάκε Κράτοσ – Μζλοσ ορίηει, λειτουργεί και 

διατθρεί ζνα Εκνικό Κζντρο υντονιςμοφ, το οποίο ςυντονίηει και ανταλλάςει πλθροφορίεσ 

με κάκε Αρχι που ζχει αρμοδιότθτα για τθν επιτιρθςθ των εξωτερικϊν ςυνόρων ςε εκνικό 

επίπεδο, κακϊσ και με άλλα κζντρα ςυντονιςμοφ και τον Frontex. 

 

Σο Ε..Κ.Ε..Μ.Α. αποτελεί αυτοτελι Τπθρεςία -υπαγόμενθ απευκείασ ςτον κ. Αναπλθρωτι 

Τπουργό Εςωτερικϊν (πρϊθν Τπουργό Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ)- 

εδρεφει προςωρινά ςτο κτίριο του Αρχθγείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (Π. Κανελλοποφλου 

4, Ακινα) και κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εν λόγω Δράςθσ, προβλζπεται να μετεγκαταςτακεί 

ςε παρακείμενο κτίριο (Π. Κανελλοποφλου), που ζχει παραχωρθκεί από τθν Ε.Ρ.Σ. Α.Ε., με 

τθν ονομαςία “τοφντιο Α”. 

 

Για τθ λειτουργία τθσ εν λόγω Τπθρεςίασ ζχει προβλεφκεί θ ςτελζχωςι τθσ με προςωπικό 

πενιντα (50) ατόμων, προερχομζνων από τουσ κατωτζρω Φορείσ:  

 Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ 

 Ελλθνικι Αςτυνομία 

 Λιμενικό ϊμα – Ελλθνικι Ακτοφυλακι 

 Τπθρεςία Αςφλου 

 Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ 

 Σελωνιακζσ Αρχζσ 

 Τπθρεςίεσ που ζχουν ωσ αρμοδιότθτα μεταξφ άλλων τον ζλεγχο των ςυνόρων και τθσ 

μετανάςτευςθσ 

 

και κα διαρκρϊνεται ςε πζντε (5) τμιματα: 

 Σμιμα υντονιςμοφ και Διαχείριςθσ 

 Σμιμα Ανάλυςθσ και Σεκμθρίωςθσ 

 Σμιμα Διεκνϊν χζςεων 

 Σμιμα Εκπαίδευςθσ, Ανάπτυξθσ και Σεχνολογίασ 

 Σμιμα τρατθγικοφ χεδιαςμοφ 

 

Περαιτζρω, το Ε..Κ.Ε..Μ.Α. κα λειτουργεί ωσ ενιαία εκνικι μονάδα πλθροφοριϊν και 

δεδομζνων ςε κζματα μετανάςτευςθσ και αςφλου. το πλαίςιο αυτό κα ςυλλζγει όλθ τθ 

ςχετικι πλθροφορία από τουσ ανωτζρω ςυναρμόδιουσ Φορείσ, αλλά και από αντίςτοιχα 



επιχειρθςιακά κζντρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, με τθν οποία κα 

αποτυπϊνεται θ Εκνικι Εικόνα τθσ Κατάςταςθσ. 

 

1.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

Με τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ (υλικό και 

λογιςμικό) ςτουσ χϊρουσ λειτουργίασ του Ε..Κ.Ε..Μ.Α., αναμζνεται να υλοποιθκεί θ 

απαιτοφμενθ ςφγχρονθ υποδομι για τθν αποτελεςματικότερθ κάλυψθ των αναγκϊν του, 

απόρροια τθσ οποίασ κα αποτελζςει και θ εγκακίδρυςθ ενόσ κοινοφ πλαιςίου λειτουργίασ 

όλων των ςυναρμόδιων Φορζων που κα απαρτίηουν το Ε..Κ.Ε..Μ.Α., ςυμβάλλοντασ, κατά 

αυτόν τον τρόπο, ςτθν καλφτερθ εκτζλεςθ των αρμοδιοτιτων που περιγράφονται ςτθν 

προαναφερκείςα νομοκεςία. 

 

Μεταξφ των αρμοδιοτιτων αυτϊν και με τθν υποβοικθςθ και των εφαρμογϊν που 

αναμζνεται να αναπτυχκοφν, προβλζπεται θ δθμιουργία μιασ όςο το δυνατόν πιο 

ολοκλθρωμζνθσ, ζγκυρθσ και άμεςθσ αποτφπωςθσ τθσ Εκνικισ Εικόνασ τθσ Κατάςταςθσ. 

 


