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Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της EASO και της Ελλάδας για τη
συνέχιση της παροχής υποστήριξης από την EASO στην Ελλάδα
έως τον Μάιο του 2016
Η EASO και η Ελλάδα υπέγραψαν νέο σχέδιο υποστήριξης το οποίο προβλέπει την παροχή ειδικής
υποστήριξης στην Ελλάδα από την EASO για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Το σχέδιο ειδικής
υποστήριξης βασίζεται στην πρόοδο η οποία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της υποστήριξης που η EASO
παρέχει στην Ελλάδα από το 2011 (βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου - Φάση I και Φάση II). Στους
επόμενους 12 μήνες, η EASO θα υποστηρίξει την Ελλάδα σε μια σειρά από τομείς προτεραιότητας,
όπως είναι η απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ και άλλων χρηματοδοτικών πόρων, ο σχεδιασμός
και η υλοποίηση σχεδίων, η κατάρτιση του προσωπικού των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών στο
πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης της EASO, οι διαδικασίες «Δουβλίνο ΙΙI», οι πληροφορίες
για τη χώρα καταγωγής (ΠΧΚ), η δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος επιτροπείας και η
γλωσσική μεταγραφή των συνεντεύξεων. Σε ό,τι αφορά στην υποδοχή, θα υποστηριχθεί η
παρακολούθηση της παροχής των υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας
υποδοχής.
Κατόπιν ελληνικού αιτήματος για την παροχή υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του
ελληνικού συστήματος ασύλου και υποδοχής, ο εκτελεστικός διευθυντής της EASO αποφάσισε την
παροχή ειδικής υποστήριξης στην Ελλάδα από εμπειρογνώμονες της EASO και των κρατών μελών
έως τα τέλη Μαΐου 2016.
Το αίτημα της Ελλάδας για περαιτέρω υποστήριξη από την EASO υπαγορεύθηκε από την ανάγκη
διασφάλισης της βιωσιμότητας των καλών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του
προηγούμενου προγράμματος υποστήριξης (βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου Φάση I και Φάση II),
ώστε να αντιμετωπισθούν δεόντως η παρούσες και οι μελλοντικές προκλήσεις. Κρίθηκε ότι υπήρχε
ανάγκη υποστήριξης του προγράμματος κατάρτισης του προσωπικού, δημιουργίας ενός
αποτελεσματικού συστήματος επιτροπείας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους (ιδίως στο πλαίσιο της
διαδικασίας ασύλου), βελτίωσης της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου και υποδοχής, καθώς και
της διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ που συμπληρώνουν τον εθνικό προϋπολογισμό.
Η EASO συντονίζει τις ομάδες ειδικής υποστήριξης που δρουν στην Ελλάδα και συνεργάζεται στενά
με την ελληνική κυβέρνηση, την ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, τον
FRONTEX, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και άλλους
ενδιαφερόμενους. Η υποστήριξη που παρέχει η EASO στην Ελλάδα βάσει του σχεδίου ειδικής
υποστήριξης λήγει τον Μάιο του 2016.
Γενικά στοιχεία
Η παροχή υποστήριξης από την EASO στην Ελλάδα άρχισε τον Απρίλιο του 2011, όταν υπογράφηκε
το Επιχειρησιακό Σχέδιο - Φάση I . Το ελληνικό σύστημα ασύλου αντιμετώπισε στο παρελθόν
σοβαρές πιέσεις λόγω της σημαντικής αύξησης της ροής παράνομων μεταναστών στα εξωτερικά
σύνορα της Ευρώπης. Κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, τον Φεβρουάριο του 2011 η
EASO συμφώνησε να παράσχει υποστήριξη στην Ελλάδα έως τον Μάρτιο του 2013 και να αναπτύξει
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διάφορες ομάδες υποστήριξης για το άσυλο (ΟΥΑ). Από της ενάρξεως των δραστηριοτήτων της, η
Ελλάδα έλαβε υποστήριξη για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων της για τη διευθέτηση
των εκκρεμών υποθέσεων ασύλου. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε η δημιουργία μιας βιώσιμης και
αποτελεσματικής δομής για την εφαρμογή των διαδικασιών υποδοχής και ασύλου: ιδρύθηκαν νέα
υπηρεσία πρώτης υποδοχής, υπηρεσία ασύλου και αρχή προσφυγών. Επίσης, βελτιώθηκαν οι
συνθήκες υποδοχής.
Στις 7 Μαρτίου 2013, η EASO και η Ελλάδα υπέγραψαν το Επιχειρησιακό Σχέδιο - Φάση II. Το σχέδιο
επέκτεινε την υποστήριξη της EASO προς την Ελλάδα έως τον Δεκέμβριο του 2014 σε διάφορους
τομείς, π.χ. όσον αφορά την κατάρτιση του προσωπικού των νέων υπηρεσιών, την παροχή
υποστήριξης προς τις επιτροπές διευθέτησης εκκρεμών υποθέσεων ασύλου, την παροχή
υποστήριξης για τη βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ που
σχετίζονται με το άσυλο και την υποδοχή.
Στις 13 Μαΐου 2015, η EASO και η Ελλάδα υπέγραψαν νέο σχέδιο υποστήριξης βάσει του οποίου η
EASO παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη στην Ελλάδα για περίοδο 12 μηνών (έως τον Μάιο του 2016)

Γρήγοροι σύνδεσμοι
Σχέδιο ειδικής υποστήριξης της EASO για την Ελλάδα (2015): EL
Επιχειρησιακό Σχέδιο της EASO για την Ελλάδα - Φάση ΙΙ (2013-2014): EN και η τροποποίησή του EN
Επιχειρησιακό σχέδιο της EASO για την Ελλάδα - Φάση Ι (2011-2013): EN, η πρώτη EN και η δεύτερη
τροποποίησή του EN
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και
επικοινωνήστε με τον κ. Jean-Pierre Schembri, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: jean-pierre.schembri@easo.europa.eu
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