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Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 διεξάγονται εκπαιδεύσεις, στο πλαίσιο 

υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Δράσης με τίτλο «Εκπαιδεύσεις 

προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 

εξωτερικών συνόρων», αστυνομικού προσωπικού ως κάτωθι: 

 

Τίτλος 

Εκπαίδευσης 

Υπηρεσία διενέργειας εκπαίδευσης και χρονικό διάστημα 

υλοποίησης 

 
Σχολή Μετεκπαίδευσης και 

Επιμόρφωσης Ελληνικής 

Αστυνομίας (Αθήνα) 

Σχολή Μετεκπαίδευσης και 

Επιμόρφωσης Ελληνικής 

Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος 

(Σ.Μ.Ε.Β.Ε. –Βέροια) 

Εκπαίδευση 

αστυνομικού 

προσωπικού από 

Υπηρεσίες Ελέγχου 

Διαβατήριων (Υ.Ε.Δ.) 

12/02/2018 16/02/2018 12/02/2018 16/02/2018 

Εκπαίδευση 

αστυνομικού 

προσωπικού από 

Τμήματα Συνοριακής 

Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) 

 

- 
5/02/2018 9/02/2018 

Εκπαίδευση 

προσωπικού στην 

ταυτοποίηση 

υπηκοότητας 

(screening) 

5/03/2018 9/03/2018 5/03/2018 9/03/2018 

Εκτίμηση κινδύνου - 

στρατηγική ανάλυση 
29/01/2018 2/02/2018 8/01/2018 12/01/2018 

Ανθρώπινα - θεμελιώδη 

δικαιώματα κατά τη 

συνοριακή φύλαξη 

26/03/2018 28/03/2018 26/03/2018 28/03/2018 

Έλεγχος νομιμότητας 16/04/2018 17/04/2018 16/04/2018 17/04/2018 

Λήψη συνέντευξης από 

υπηκόους τρίτων 

χωρών –αφενημέρωση 

(debriefing) 

08/01/2018 12/01/2018 15/01/2018 19/01/2018 
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Η εν λόγω δράση συγχρηματοδοτούμενη απ τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις (Internal Security Fund – Borders 

and Visa), στοχεύει στην εκπαίδευση χιλίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ (1.558) 

αστυνομικών της Ελληνικής Αστυνομίας, επιφορτισμένων με τη φύλαξη των εξωτερικών 

συνόρων και τη διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ροών. Η συνολική διάρκεια του 

προγράμματος είναι επτά (7) εκπαιδευτικά έτη [ήτοι, i) 2015 – 2016, ii) 2016 -2017, iii) 

2017 – 2018, iv) 2018 – 2019, v) 2019 – 2020, vi) 2020 – 2021 και vii) 2021 - 2022], σε 

θέματα ταυτοποίησης υπηκοότητας, ελέγχου διαβατηρίων, συνοριακής φύλαξης, ελέγχου 

νομιμότητας, ανθρωπίνων – θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη συνοριακή φύλαξη, λήψης 

συνεντεύξεων από υπηκόους τρίτων χωρών, ξένων γλωσσών (αγγλικά, τούρκικα κ.λπ.) 

και εκτίμησης κινδύνου – στρατηγικής ανάλυσης, ενώ είναι δυνατή η επαύξηση των 

θεματικών ενοτήτων, εφόσον κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με τις μελλοντικές επιχειρησιακές 

ανάγκες, όπως αυτές διαμορφωθούν ή κατόπιν συστάσεων των τακτικών και έκτακτων 

αξιολογήσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 


