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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 56 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 514/2014) 

 

 

Με την υπ’ αριθμ. 463/11-05-2017 (ΑΔΑ: Ψ55Ι465ΧΙ8-ΒΦ1) απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για το 

έργο «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME)» 

της δράσης «Τεχνική Βοήθεια-Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης (TAME)» με κωδικό ΟΠΣ 5007326 του ΕΠ ΤΑΜΕ 2014-2020, ξεκίνησε η 

διαδικασία για την επιλογή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από 

την υπεύθυνη αρχή, την αρχή ελέγχου και τις εντεταλμένες αρχές. Ο διαγωνισμός και η 

αξιολόγηση των προσφορών  διενεργήθηκε από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία είχε  οριστεί με απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Αντικείμενο της σύμβασης που συνάφθηκε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες είναι η παροχή 

υπηρεσιών ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και 

Ένταξης 2014-2020. Σκοπός τηςων Αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Ε.Π. 

ΤΑΜΕ 2014-2020 είναι να παρέχουν στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων (Υπεύθυνη 

Αρχή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημόσιες αρχές και φορείς που συμμετέχουν στον πολιτικό 

διάλογο του άρθρου 13 Καν (ΕΕ) 514/14 κλπ) τις κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και 

εκτιμήσεις σχετικά με την ορθότητα της στρατηγικής, την επίτευξη των κοινών ειδικών 

στόχων, καθώς και την αποτελεσματικότητα, και την αποδοτικότητα των υλοποιούμενων 

παρεμβάσεων, με στόχο την διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας τόσο για τον 

βαθμό που επιτυγχάνονται σταδιακά οι προβλεπόμενοι στόχοι όσο και για την επικαιρότητά 

τους. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 

 

 

Η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΤΑΜΕ 2014-2020 με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία 

εφαρμογής του έως 30.06.2017, συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

 Έως 30/06 /2017 είχαν ενταχθεί συνολικάστο Πρόγραμμα 18 έργα. 

 Επί συνολικού προϋπολογισμού ύψους 322.844.472,00 ευρώ του ΕΠ ΤΑΜΕ, η 

ενεργοποίησή του (συνολική δημόσια δαπάνη έργων/συνολικός 

προϋπολογισμός)ανέρχεται σε ποσοστό 36,61%% που θεωρείται χαμηλό. 

 οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΠ ανέρχονται στα 86.267.145,55 ευρώ (ποσοστό 

26,72%) του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης) και επομένως τα 

αντίστοιχα έργα έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ο 

βαθμός συμβασιοποίησης του Προγράμματος θεωρείται χαμηλός. 

 χαμηλό ποσοστό παρουσιάζουν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του ΕΠ ΤΑΜΕ 

2014-2020οι οποίες ανέρχονται σε 47.393.592,08 ευρώ (ποσοστό 14,68 %). Η εικόνα 

του ΕΠ όσον αφορά την απορρόφηση δεν θεωρείται ικανοποιητική. 

Εξετάζοντας την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Ταμείου ανά 

Ειδικό Στόχο παρατηρούνται τα εξής: 

Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1 Άσυλο ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικά στους στόχους που έχουν τεθεί για τις διαδικασίες ασύλου και για 

την ενίσχυση και ανάπτυξη των συνθηκών υποδοχής και υλοποιούνται ομαλά. Με τη 

στήριξη του Ταμείου έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και αναμένεται επίτευξη 

του Εθνικού Στόχου 1 «Υποδοχή/Άσυλο». Στο πλαίσιο των ΕθνΣτ: 2 Αξιολόγηση 

και ΕθνΣτ 3:Επανεγκατάσταση, δεν υλοποιούνται δράσεις καθώς δεν διατίθενται 

πόροι από το Εθνικό πρόγραμμα. 

Δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι πόροι του ειδικού στόχου δεν επαρκούν για την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων πέραν του 2018, προκύπτει επιτακτικά η ανάγκη της 

ενίσχυσης του ειδικού στόχου με επιπλέον πόρους, προκειμένου η εθνική στρατηγική 

για το άσυλο να χρηματοδοτηθεί και για τα επόμενα έτη της προγραμματικής 

περιόδου. 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2 : Ένταξη/Νόμιμη μετανάστευση έχει 

ενεργοποιηθεί μόνο ο Εθν Στ 2: «Ένταξη» και συγκεκριμένα η δράση/έργο με τίτλο 

«Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών στο εκπαιδευτικό σύστημα», με 

προϋπολογισμό 7 εκ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Επιπλέον αναμένεται η υλοποίηση 

δράσης για την εκπροσώπηση/ επιτροπεία των ασυνόδευτων ανήλικων και η 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πρόσφυγες - μετανάστες. Με την υλοποίηση 

των δύο δράσεων αναμένεται η απορρόφηση των πόρων και η επίτευξη του εθνικού 

στόχου. 

Οι πόροι του ειδικού στόχου δεν επαρκούν για την υλοποίηση σχετικών δράσεων, 

πέραν του 2018, καθώς ούτε και για τη στέγαση ευπαθών ομάδων προσφύγων - 

μεταναστών σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, καθώς για τη στέγαση ικανοποιητικού 

αριθμού των ατόμων της ομάδας - στόχου απαιτείται η ενοικίαση μεγάλου αριθμού 
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διαμερισμάτων, τουλάχιστον για ένα έτος. Δεδομ 

Στον Εθν Στ 3: «Ικανότητα», σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο του εν λόγω στόχου θα είναι συμπληρωματικές ως προς τις υπηρεσίες 

που παρέχονται από τα Κέντρα Κοινότητας που λειτουργούν στους Δήμους της 

χώρας με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ο Εθν Στ 1 

«Νόμιμη Μετανάστευση» δεν παρουσιάζει ενεργοποίηση. Βάση των 

προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί ,η δράση που θα υλοποιηθεί θα αφορά την ενίσχυση 

της σχέσης μεταξύ Ελλάδας και χωρών προέλευσης των υπηκόων τρίτων χωρών και 

είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει το 2018. Έως το τέλος της προγραμματικής 

περιόδου αναμένεται επίτευξη στόχων. 

Στον Ειδικό Στόχο 3: Επαναπατρισμός το Ταμείο συμβάλλει αποτελεσματικά στην 

ενίσχυση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής. Συγκεκριμένα 

Ο Εθν Στ 1: «Συνοδευτικά μέτρα» παρουσιάζει την υψηλότερη ενεργοποίηση 

(62,42%) στο πλαίσιο του Προγράμματος και η γενικότερη πορεία υλοποίησης είναι 

επίσης πολύ ικανοποιητική. Στον συγκεκριμένο Εθν Στ έχουν ενταχθεί και 

υλοποιούνται δύο  έργα και συγκεκριμένα : «Δομές και λειτουργικότητα των στα 

Προ-αναχωρησιακά Κέντρα» και «Σύστημα παρακολούθησης και έλεγχου 

αναγκαστικών επιστροφών 2016-2018».Επίσης, προγραμματίζεται η χρηματοδότηση 

δράσεων για τη δημιουργία νέων προ-αναχωρησιακών κέντρων. Με την υλοποίηση 

των παραπάνω δράσεων αναμένεται η επίτευξη του εθνικού στόχου, έως το τέλος της 

προγραμματικής περιόδου.Ικανοποιητική πορεία υλοποίησης παρουσιάζει και ο Εθν. 

Στ 2: «Μέτρα για τον επαναπατρισμό». Τα δύο έργα που έχουν ενταχθεί και 

υλοποιούνται είναι «Η εφαρμογή των Αναγκαστικών Επιστροφών των παράτυπων 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών» και «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων 

επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης» Με την ολοκλήρωση των 

δράσεων αναμένεται η απορρόφηση των πόρων και η επίτευξη του εθνικού 

στόχου.Ο Εθν. Στ 3: «Συνεργασία» δεν έχει ενεργοποιηθεί. Προγραμματίζεται 

ωστόσο η χρηματοδότηση δράσης για την ανάπτυξη συνεργασίας με εκπροσώπους 

τρίτων χωρών για την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφών. 

Στον Ειδικό Στόχο 4: Μετεγκατάσταση και συγκεκριμένα στον Εθνικό Στόχο 

«Αλληλεγγύη»,δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις καθώς δεν διατίθενται πόροι από το ΕΠ.Οι 

δράσεις μετεγκατάστασης , όπως και επανεγκατάστασης  που χρηματοδοτούνται από το 

Εθνικό Πρόγραμμα εντάσσονται στις ειδικές περιπτώσεις δράσεων.Βάση των στατιστικών 

στοιχείων της Υπηρεσίας Ασύλου μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν 21.632 μεταφορές Μετεγκατάστασης.Η πρόοδος δεν θεωρείται 

ικανοποιητική καθώς η απόκλιση μεταξύ των προβλεπόμενων μεταφορών και των 

πραγματικών είναι μεγάλη. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνονται τα εξής: 

  

 Οι ειδικοί και εθνικοί στόχοι ακολουθούν, με τον τρόπο που διαμορφώνονται, τους 

βασικούς στόχους, όπως είχαν προσδιοριστεί στις αρχές της προγραμματικής 

περιόδου και καλύπτουν τις ανάγκες που προέκυψαν και με τις τροποποιήσεις στο 

περιεχόμενο του Ε.Π. Οι στόχοι καλύπτουν ένα εύρος αναγκών που κυμαίνονται από 

τις διακασίες ασύλου, τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών ασύλου, πρώτης 

υποδοχής, κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, δομών φιλοξενίας, προ-
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αναχωρησιακών κέντρων, στην προστασία και διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων, 

στην ύπαρξη καταρτισμένου και επαρκούς προσωπικού, στη διαρκή συνεργασία 

μεταξύ κρατών-μελών και τρίτων κρατών για θέματα μετανάστευσης και ασύλου, 

μέχρι την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και των διαδικασιών ένταξης, την 

υποβοήθεια εθελούσιων επιστροφών και το σύστημα παρακολούθησης επιστροφών. 

  

 Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΕΠ ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους 

στόχους που έχουν τεθεί για τις διαδικασίες ασύλου και για την ενίσχυση και 

ανάπτυξη των συνθηκών υποδοχής και υλοποιούνται ομαλά. Πρόοδος παρατηρείται 

κα στον τομέα της Ένταξης/Νόμιμης Μετανάστευσης όπου αναμένεται επιτάχυνση 

της υλοποίησης και ένταξη νέων έργων. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη καιη 

διάθεση επιπλέον πόρων. Ομαλά υλοποιούνται οι δράσεις που έχουν ενταχθεί στον 

Ειδικό Στόχο «Επαναπατρισμός». Για τις δράσεις μετεγκατάστασης, πουεντάσσονται 

στις ειδικές περιπτώσεις δράσεων η πρόοδος δεν θεωρείται ικανοποιητική, καθώς η 

απόκλιση μεταξύ των προβλεπόμενων μεταφορών και των πραγματικών είναι 

μεγάλη. 

  

 Ο χαμηλός βαθμός υλοποίησης των δράσεων του ΕΠ και ως εκ τούτου η μη επίτευξη 

αρκετών δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν επαρκούν. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω αδυναμίες που παρουσιάζονται κατά την 

υλοποίηση του ΕΠ, αλλά και για την επιτυχή παρέμβασή του έως το τέλος της 

προγραμματικής περιόδου, προτείνεται: 

 Επανεξέταση των τιμών στόχων των δεικτών του Εθνικού Προγράμματος, κατά την 

αναθεώρηση του ΕΠ, προκειμένου αυτοί να προσαρμοστούν στα πραγματικά 

επίπεδα της υλοποίησης. 

 Επανεξέταση κατά την αναθεώρηση του ΕΠ του επίκαιρου της στρατηγικής των 

εθνικών στόχων και πιθανή αντικατάσταση ανενεργών δράσεων ή/και μεταφορά των 

αδιάθετων πόρων εθνικών στόχων σε άλλους εθνικούς στόχους. Πιο συγκεκριμένα, 

προτείνεται η μεταφορά των πόρων του Εθνικού Στόχου της νόμιμης μετανάστευσης 

και της ικανότητας, οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα, είτε στον 

εθνικό στόχο της υποδοχής/άσυλο είτε στον εθνικό στόχο της ένταξης. 

 Στον Ειδικό Στόχο 1 οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων, πέραν του 2018. Προκύπτει επιτακτικά η ανάγκη της ενίσχυσης του 

ειδικού στόχου με επιπλέον πόρους, προκειμένου η εθνική στρατηγική για το άσυλο 

να χρηματοδοτηθεί και για τα επόμενα έτη της προγραμματικής περιόδου. 

Στον Ειδικό Στόχο 2  παρά το γεγονός ότι η εθνική στρατηγική για την ένταξη ενισχύεται 

από τα ΕΔΕΤ (κυρίως από το ΕΚΤ) με επιπλέον πόρους ύψους 20 εκ. ευρώ, κρίνεται ότι θα 

απαιτηθεί η διάθεση επιπλέον πόρων καθώς δεν επαρκούν για τις δράσεις εκμάθηση 

ελληνικής γλώσσας, εκπροσώπη/επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων, πέραν του 2018, 

κυρίως δε δεν επαρκούν για την υλοποίηση της δράσης των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, 

καθώς το κόστος θα είναι μεγάλο, αφού για να φιλοξενηθεί ένας συνολικά επαρκής αριθμός 
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προσφύγων – μεταναστών θα πρέπει να ενοικιαστεί μεγάλος αριθμός διαμερισμάτων σε όλη 

τη χώρα. 
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ΤΜΗΜΑ I: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 01/01/2014 - 30/06/2017 

 

 

Το ΕΠ του ΤΑΜΕ, εγκρίθηκε στις 31.07.2015 (C(2015) 5313) και διαμορφώθηκε στο 

πλαίσιο των στόχων που καθορίζονται στον Καν. 516/2014, με τον οποίο δημιουργήθηκε το 

Ταμείο, για την περίοδο  2014-2020. 

Στο πλαίσιο των στόχων του Καν. 516/2014, προσδιορίστηκαν οι βασικοί πυλώνες της 

στρατηγικής του ΕΠ, οι οποίοι αφορούν κυρίως: στην Εθνική Στρατηγική για το Άσυλο, την 

Ένταξη, και τον Τομέα των Επιστροφών.  

Η Υπεύθυνη Αρχή - ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ διαχειρίζεται το ΕΠ. Έχουν οριστεί δύο 

Εντεταλμένες Αρχές (Υπηρεσία Ασύλου και Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), στις οποίες έχει εκχωρηθεί η διαχείριση μέρους του ΕΠ. 

Τον Μάρτιο του 2017 διοργανώθηκε η 1η Συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης του 

Προγράμματος. 

Οι βασικοί εταίροι του ΕΠ ΤΑΜΕ, οι οποίοι συμμετείχαν στον προγραμματισμό του και 

συμμετέχουν στην παρακολούθηση και στην υλοποίηση είτε στο πλαίσιο του πολιτικού 

διαλόγου ή/και ως μέλη της Επ. Παρ. είτε ως δικαιούχοι είναι κυρίως τα αρμόδια Υπουργεία 

που ασκούν πολιτική στους τομείς παρέμβασης του ΕΠ, όπως το Υπ. Μεταναστευτικής 

Πολιτικής, Εσωτερικών, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Υγείας, 

Εξωτερικών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Εθνικής Άμυνας, δημόσιες υπηρεσίες, όπως η Ελληνική 

Αστυνομία και άλλοι φορείς. 

Το υλικό για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων αλλά και του ευρύ 

κοινού δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες: 

http://www.ypes.gr/en/Generalsecretariat_PopulationSC, http://www.amifisf.gr, 

http://asylo.gov.gr, http://minocp.gov.gr 

Το ΕΠ του ΤΑΜΕ λειτουργεί συμπληρωματικά με δράσεις που χρηματοδοτούνται από το 

Μηχανισμό της Έκτακτης Βοήθειας του ΤΑΜΕ και με τα Κέντρα Κοινότητας που 

λειτουργούν στους Δήμους με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι 

προβλεπόμενες παρεμβάσεις του ΕΠ δεν βρίσκονται σε άμεση συμπληρωματικότητα με 

άλλα μέσα χρηματοδότησης της ΕΕ. 

 

 

http://asylo.gov.gr/
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ΤΜΗΜΑ II: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 

Οι μεγάλες εισροές προσφύγων-μεταναστών τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει 

ιδιαίτερες συνθήκες, κυρίως στα σημεία εισόδου της χώρας, οι οποίες δημιούργησαν (και 

δημιουργούν), ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί και έχρηζαν άμεσης αντιμετώπισης. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, από τον Ιούνιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2013, 4.814 άτομα 

είχαν υποβάλλει αίτηση για άσυλο, ενώ μέχρι τον Αύγουστο του 2017 οι αιτήσεις ασύλου 

έφτασαν τις 115.558. Η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου την περίοδο 2015-2016 

εκτιμάται ότι ήταν 287,2% και επιπλέον αύξηση 8,7% σημειώθηκε στο διάστημα 2016-

2017. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, εντός του 2017 η Ελλάδα θα καταγράψει 

πάνω από 55.000 αιτήσεις ασύλου. 

Οι ανάγκες αυτές σε πρώτη φάση καλύφθηκαν και με τη συνδρομή της DG HOMEμέσω 

διάθεσης πόρων από το μηχανισμό έκτακτης βοήθειας ΤΑΜΕ και της DG ECHO, ενώ με 

τις αποφάσεις (2015/1523) και (2015/1601), με τις οποίες προβλέπεται η μεταφορά και 

μετεγκατάσταση 60.000 προσφύγων - μεταναστών από την Ελλάδα σε άλλα Κ-Μ και τη 

συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας που προώθησε η Ε.Ε. έγινε προσπάθεια για την αποσυμφόρηση 

της χώρας. 

Το Ε.Π., σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό θα συνέβαλλε στα πρώτα χρόνια 

εφαρμογής του στην ενίσχυση των διαδικασιών ασύλου, στην υποστήριξη 2.500 θέσεων σε 

κέντρα φιλοξενίας, στην ενίσχυση των επιστροφών (εθελούσιων - αναγκαστικών) και στα 

επόμενα χρόνια θα έδινε έμφαση σε μέτρα ένταξης των προσφύγων - μεταναστών που θα 

παρέμειναν στη χώρα. Έτσι, το ΕΠ, εντός του 2016 χρηματοδότησε, κατά προτεραιότητα 

την ενίσχυση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας ασύλου, 

προκειμένου να διεκπεραιώνει μεγαλύτερο όγκο υποθέσεων, τις υποβοηθούμενες και 

αναγκαστικές επιστροφές και την ενίσχυση προ-αναχωρησιακών κέντρων. 

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα μεταφοράς και μετεγκατάστασης δεν λειτούργησε 

σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό αλλά και οι επιστροφές των προσφύγων - 

μεταναστών δεν ήταν άμεσες και αρκετές κατά τα πρώτα χρόνια, το Ε.Π. τροποποιήθηκε, 

ώστε να  προσαρμοστεί στις ανάγκες της περιόδου που έπρεπε να καλύψει. 

Με την τελευταία τροποποίηση του ΕΠ, σχεδιάστηκαν δράσεις, που ήδη 

χρηματοδοτούνται, σχετικά με την παροχή σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης, αλλά 

και αναβάθμισης των ΚΥΤ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την επιχορήγηση 

φορέων για τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. 
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ΤΜΗΜΑ III: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 

 
 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, το Ε.Π., το οποίο εγκρίθηκε στις 31.07.2015, σύμφωνα με τον 

αρχικό του σχεδιασμό θα συνέβαλλε στα πρώτα χρόνια εφαρμογής του στην ενίσχυση των 

διαδικασιών ασύλου, στην υποστήριξη 2.500 θέσεων σε κέντρα φιλοξενίας, στην ενίσχυση 

των επιστροφών (εθελούσιων - αναγκαστικών) και στα επόμενα χρόνια θα έδινε έμφαση σε 

μέτρα ένταξης των προσφύγων - μεταναστών που θα παρέμειναν στη χώρα. 

Ωστόσο, και δεδομένης της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε στη χώρα από τη 

μεγάλη εισροή προσφύγων - μεταναστών, το ΕΠ τροποποιήθηκε τέσσερις φορές, 

προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες που προέκυψαν και να δύναται να 

χρηματοδοτήσει δράσεις για την κάλυψη τους, όπως αυτές καταγράφονταν και από τις 

υπηρεσίες της Ε.Ε. 

Πιο συγκεκριμένα, η 1η τροποποίηση του ΕΠ έγινε με πρωτοβουλία της Ε.Ε., προκειμένου 

να εισαχθούν στο Ε.Π. οι αποφάσεις 2015/1523 και 2015/1601 που εξέδωσε η ίδια σε 

συμφωνία με τα άλλα Κ-Μ και αφορούν στην μεταφορά και μετεγκατάσταση (πρόγραμμα 

relocation) συγκεκριμένου αριθμού προσφύγων - μεταναστών από την Ελλάδα προς τα άλλα 

Κ-Μ, καθώς και ο αριθμός των ατόμων που η Ελλάδα θα έπρεπε να μετεγκαταστήσει από 

τρίτες χώρες (πρόγραμμα ressetlement). Με την ίδια τροποποίηση εγκρίθηκε και το ποσό, 

ύψους 35,54 εκ. ευρώ για την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων. 

Η 2η Τροποποίηση αφορούσε σε πολύ μικρές αλλαγές στο κείμενο του ΕΠ που δεν άλλαζαν 

ωστόσο τους στόχους του. 

Η 3η Τροποποίηση αφορούσε σε: 

1) Ανακατανομή πόρων, ύψους 12.324.440,67 από τον Ειδικό Στόχο 2: Ένταξη στον Ειδικό 

Στόχο 1: Άσυλο. 

2) Ειδικός Στόχος 1: Άσυλο (αύξηση των θέσεων στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας που θα 

ενισχύονταν από 2.500 θέσεις σε 8.500 θέσεις (ενίσχυση βιωσιμότητας 1.108 υφιστάμενων 

θέσεων και δημιουργία επιπλέον 2.392 θέσεων, καθώς και υποστήριξη της λειτουργία 5.000 

θέσεων για τη φιλοξενία ωφελουμένων του προγράμματος relocation). 

3) Ειδικός Στόχος 2 : Ένταξη (τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης του 

συστήματος Επιτροπείας των ασυνόδευτων ανηλίκων από εντός του προσεχή μήνα στο 

εντός του 2016. 

4) Στους Δικαιούχους των ΕΠ προστέθηκε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

Με την 4η Τροποποίηση επήλθαν οι παρακάτω αλλαγές: 

1. Ενίσχυση του π/υ του Ειδικού Στόχου 2: Ένταξη με επιπλέον πόρους 15.179.282 ευρώ, τα 

οποία δόθηκαν από την Ε.Ε. για έργα ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών από οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών, περιφερειακές αρχές, τοπικές αρχές (η εν λόγω πρόταση 

ενσωματώθηκε στο περιεχόμενο του ειδικού στόχου. 

2. Ενίσχυση του π/υ του Ειδικού Στόχου 3: Επαναπατρισμός, με επιπλέον πόρους 
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13.010.813 ευρώ για δράσεις επαναπατρισμού, οι οποίοι επίσης κατανεμήθηκαν από την ΕΕ. 

3. Μικρές προσαρμογές στο κείμενο του Ε.Π., προκειμένου να συνάδει με το χρηματοδοτικό 

σχέδιο του 2017 που συμφωνήθηκε μεταξύ των υπηρεσιών της Ε.Ε. και των ελληνικών 

αρχών. Το χρηματοδοτικό σχέδιο του 2017 αφορά τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από 

το Ε.Π. και από τη DG HOME και τη DG ECHO. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σημαντικότερες 

αλλαγές αφορούν στον Ειδικό Στόχο 1: Άσυλο, όπου τροποποιήθηκαν δύο παράγραφοι ως 

εξής: 

"Ενίσχυση της ικανότητας υποδοχής σε 8.500 θέσεις υποδοχής, όπου θα καλυφθούν οι 

βασικές ανάγκες των δικαιούχων και βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης στα Ανοιχτά 

Κέντρα Φιλοξενίας και / ή στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης που λειτουργούν ως 

πλήρεις κέντρα φιλοξενίας και εφόσον οι συνθήκες αυτές παραμένουν, σύμφωνα με το 

χρηματοδοτικό σχέδιο του 2017 και της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής 2013/33 / ΕΕ.", 

και 

"Ιδιαίτερη μεταχείριση θα δοθεί στους ασυνόδευτους ανηλίκους που θα επωφεληθούν από 

τις κατάλληλες συνθήκες υποδοχής (για ασυνόδευτους ανηλίκους που ζητούν ή όχι άσυλο), 

ενώ 2.000 θέσεις σε Κέντρα Φιλοξενίας θα είναι αφιερωμένες σε αυτούς. 

Βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι η υλοποίηση του Ε.Π. αποκλίνει αρκετά σε σχέση με 

τον αρχικό σχεδιασμό του. 

Ωστόσο, οι αποκλίσεις αυτές, που ενσωματώθηκαν στο ΕΠ κατά τη διαδικασία των 

τροποποιήσεών του, δεν μετέβαλλαν ουσιαστικά τους βασικούς στόχους και τις βασικές 

στρατηγικές του. 
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ΤΜΉΜΑ IV: ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ 

 

1 
 

Αποτελεσματικότητα 

 

1.1 Ειδικός στόχος 1: Άσυλο - Ενδυνάμωση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του 

κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. 

 
Ενδυνάμωση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του κοινού ευρωπαϊκού 

συστήματος ασύλου. 

Το συνολικό ερώτημα: Με ποιο τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στην ενίσχυση και 

την ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, 

συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης; 

 
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλουαφορά στην ενίσχυση της διαδικασίας 

ασύλου με τρόπο που να λαμβάνονται δικαιότερες, ταχύτερες και καλύτερες 

αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση ασύλου και να παρέχονται εγγυήσεις σε 

όσους φοβούνται διώξεις ότι δεν θα επιστρέψουν εκεί όπου θα κινδύνευαν και να 

εξασφαλίσουν  αξιοπρεπείς συνθήκες τόσο στα πρόσωπα που ζητούν άσυλο όσο 

και σε εκείνα στα οποία χορηγείται διεθνείς προστασία στο εσωτερικό της ΕΕ. 

Το ΕΠσυμβάλλει στην ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του ΚΕΣΑ 

μέσω ενός Ειδικού Στόχου, η πρόοδος του οποίου παρουσιάζεται παρακάτω. 

Έως τις 30.06.2017 η ενεργοποίηση του Ειδικού Στόχου 01 «Άσυλο», ανέρχεται 

σε ποσοστό 23,96%, των νομικών δεσμεύσεων σε 17,74% και το ποσοστό των 

πληρωμών στους δικαιούχους σε 6%. Στον Εθνικό Στόχο 1: Υποδοχή / Άσυλο 

(αποτελεί και τον μοναδικό στόχο με διαθέσιμους πόρους) υλοποιούνται 7 έργα 

την ίδια περίοδο αναφοράς. 

Τα παραπάνω ποσοστά θεωρούνται χαμηλά. 

Ωστόσο, η απορρόφηση των δράσεων θα επιταχυνθεί το επόμενο διάστημα, 

καθώς έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα έργα και ολοκληρώνονται οι σχετικοί 

διαγωνισμοί, όπως για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο του ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ. 

Επιπλέον, έως τις 15.10.2017 έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται έργα 

παροχής σίτισης, καθαριότητας, αναβάθμισης και συντήρησης των Κέντρων 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες 

διαβίωσης των προσφύγων - μεταναστών. 

Η προσπάθεια εντοπισμού προόδου μέσω δεικτών είναι περιορισμένη σε τιμές 

και δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, από τα 

διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2017, ο αριθμός των προσώπων της ομάδας-

στόχου στα οποία παρέχεται βοήθεια μέσω σχεδίων στον τομέα των συστημάτων 

υποδοχής και ασύλου που στηρίζονται από το Ταμείο (SO1R1) ανέρχεται σε 

21.216 άτομα και ο αριθμός των προσώπων της ομάδας - στόχου στα οποία 

παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών 

ασύλου ανέρχεται σε 44.536 άτομα (SO1R1 i). Δηλαδή, ωφελήθηκαν 67.752 

άτομα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 63,8% επί της τιμής στόχου του δείκτη C1 
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του ΕΠ (103.000 άτομα). 

Ο αριθμός ατόμων που εκπαιδεύθηκαν σε ζητήματα ασύλου με τη βοήθεια του 

Ταμείου (SO1R3) ανέρχεται σε 120 άτομα και θεωρείται υψηλός συγκρινόμενος 

με την τιμή στόχου (150 άτομα) η οποία έχει τεθεί στο Πρόγραμμα. 

Με τη στήριξη του Ταμείου αναμένεται η επιτυχής υλοποίηση των ήδη 

ενταγμένων δράσεων και η ένταξη νέων έργων που θα οδηγήσουν στην 

επίτευξητου Εθνικού Στόχου. 

 

 

 

1.1.1 
 

Ποια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των 

διαδικασιών ασύλου και με ποιο τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στην επίτευξη αυτής 

της προόδου; 

 
 

Για την ενίσχυση των διαδικασιών ασύλου και κυρίως για να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση των αιτούντων διεθνή προστασία στις διαδικασίες ασύλου, ιδίως 

λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων προσφυγικών ροών, έχουν ενταχθεί με τη 

στήριξη του Ταμείου οι παρακάτω δράσεις (έως 30.6.2017). 

 Τομέας Ασύλου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

2014-2020, με τα έργα: Έργο 1: Διευκόλυνση της πρόσβασης των 

αιτούντων άσυλο στις διαδικασίες ασύλου, Έργο 2: Υπηρεσίες 

διερμηνείας και μετάφρασης, Έργο 3: Δράσεις ενημέρωσης για τη 

διαδικασία ασύλου, Έργο 4: Δράσεις Ενημέρωσης για ασυνόδευτα 

ανήλικα, Έργο 5: Μεταφορά αιτούντων διεθνή προστασία σε κράτος 

μέλος που προσδιορίζεται ως υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στην Ελλάδα από υπηκόους 

τρίτης χώρας ή από απάτριδες 

 Mobileapplication για αιτούντες διεθνή προστασία: Η δράση αφορά 

στη σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση μιας πληροφοριακής 

εφαρμογής για κινητές συσκευές και που έχει ως ομάδα στόχο τους 

αιτούντες διεθνή προστασία που μετακινούνται από τα εξωτερικά 

σύνορα της χώρας μας (χερσαία ή θαλάσσια) στο εσωτερικό της χώρας 

και ιδιαίτερα τους πληθυσμούς με προσφυγικό προφίλ, καθώς και σε 

μεταφράσεις κειμένων για mobile application. 

 Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση: Στους αιτούντες διεθνή 

προστασία παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή στο πλαίσιο της 

διοικητικής διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 

62 του νόμου 4375/2016 (Α΄ 51), χρηματοδοτούμενη από πόρους του 

Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, σύμφωνα με τους 

ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης του άρθ. 

7 παρ. 8 του ίδιου ως άνω νόμου. Με τους ίδιους όρους παρέχεται νομική 

συνδρομή και στις διαδικασίες ενώπιον των Επιτροπών στο πλαίσιο 

εφαρμογής της παρ. 27 του άρθρου 80 του ν. 4375/16 

 Ενίσχυση της διαδικασίας Ασύλου: Σκοπός είναι η ενδυνάμωση και 

στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας Ασύλου και η 

κατάρτισή του, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα της 
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Υπηρεσίας Ασύλου και η πρόσβαση των αιτούντων διεθνή προστασία 

στις διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων ασύλου και 

διεθνούς προστασίας. 

 Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία και 

ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου. 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού 

(π.χ. προμήθεια συσκευών x-ray, προμήθεια λογισμικού και υπηρεσίες 

υποστήριξης λειτουργίας server) )της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής 

Προσφυγών,  προκειμένου να διασφαλίσουν αποτελεσματική πρόσβαση 

των αιτούντων άσυλο στις διαδικασίες ασύλου πρώτου και δεύτερου 

βαθμού. 

 Υποστήριξη της εκκαθάρισης των συσσωρευμένων προσφυγών της 

διαδικασίας ασύλου στην Ελλάδα: Στόχος της δράσης αυτής είναι να 

εκκαθαριστούν έως την 30-06-2017 οι υποθέσεις που εκκρεμούν σε Β΄ 

βαθμό. Συγκεκριμένα απομένουν 9.278 υποθέσεις. Η εξέταση αυτών 

λαμβάνει χώρα από 20 επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για το σκοπό 

αυτό και οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν από την 3-6-2013, μετά τη 

δημοσίευση της υπ' άριθμ. 5401/3-331200 από 13-5-2013 (ΥΟΔΔ 

208/13-5-2013 Κ.Υ.Α). Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και άλλες Κ.Υ.Α 

για την συνέχιση της λειτουργίας των Επιτροπών, καθώς επίσης και με 

διοικητικές διαδικασίες (άρθρα 22 και 24 Ν. 4375/2016). Πέραν των 

ανωτέρω υποθέσεων, θα πρέπει να εκκαθαρισθούν περίπου 2.000 

εκκρεμείς υποθέσεις, που προέκυψαν το διάστημα από 3-4-2016 έως 19-

7-2016 μετά την έκδοση του Ν.4375/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τον Ν.4399/2016. 

Τα συγκεκριμένα έργα ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους στόχους που 

έχουν τεθεί για τις διαδικασίες ασύλου, αλλά η υλοποίησή τους παρουσιάζει 

υστέρηση, παρά το γεγονός ότι έχουν νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές. 

Ωστόσο, με τη στήριξη του Ταμείου έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για την 

ενίσχυση και την ανάπτυξη των διαδικασιών ασύλου και αναμένεται επίτευξη 

των στόχων. 

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου στοχεύει σε αποτελεσματικές και 

ταχύτερες διαδικασίες ασύλου ώστε να μην υπερβαίνουν τους έξι μήνες. Από τα 

διαθέσιμα στοιχεία των δεικτών μέχρι το έτος 2016 παρατηρείται ότι: όσον 

αφορά τις πρωτοβάθμιες υποθέσεις, εξετάζοντας την πορεία του δείκτη «SO1I1: 

Αριθμός πρωτοβάθμιων υποθέσεων που εκκρεμούν για λιγότερο από 6 μήνες» 

παρατηρείται μεγάλη μεταβολή στα έτη 2015-2016. Συγκεκριμένα ο αριθμός 

των υποθέσεων αυξήθηκε από 2.873,00 το έτος 2015 σε 20.114,00 το έτος 2016. 

Επιπλέον και στο δείκτη «SO1I1: Αριθμός πρωτοβάθμιων υποθέσεων που 

εκκρεμούν για περισσότερο από 6 μήνες» παρατηρείται μεγάλη μεταβολή από 

747 υποθέσεις το 2015 σε 2.852,00 το 2016. Η αύξηση αυτή εξαρτάται άμεσα 

από τον αριθμό αιτήσεν ασύλου. (Βάση των στατιστικών στοιχείων της 

υπηρεσίας ασύλου,η μεταβολή στον αριθμό των αιτήσεων ασύλου για τα 

έτη  2015-2016 ήταν της τάξεως του 287.2%.). Ο δείκτης «SO1I2: ποσοστό 

οριστικών θετικών αποφάσεων στο στάδιο της έφεσης» παρουσιάζει επίσης 

θετική μεταβολή. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεικτών δεν επαρκούν για την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων για το έτος αναφοράς. 
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1.1.2 
 

Ποια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε για την ενίσχυση και ανάπτυξη των 

συνθηκών υποδοχής και με ποιο τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στην επίτευξη αυτής 

της προόδου; 

 
 

Για την ενίσχυση και ανάπτυξη των συνθηκών υποδοχής το Εθνικό Πρόγραμμα 

έχει θέσει τους παρακάτω στόχους : 

Εξασφάλιση της βιωσιμότητας των υφιστάμενων Ανοιχτών Δομών Φιλοξενίας 

(ΑΔΦ) ή / και Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και διατήρηση της 

μόνιμης δυναμικότητάς τους σε 8.500 θέσεις. Για τους Ασυνόδευτους 

Ανηλίκους προβλέπεται ειδική μεταχείριση και διαμόρφωση 2.000 θέσεων στις 

Δομές Φιλοξενίας. 

Οι δράσεις που υλοποιούνται είναι: 

 Δημιουργία Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) για την 

καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η 

οποία αφορά κυρίως στην κατασκευή αλλά και βελτίωση βασικών 

κτιριακών υποδομών. 

 Ενίσχυση υποδομών και βασικών υπηρεσιών για την ασφαλή και υγιεινή 

διαβίωση προσφύγων – μεταναστών, μέσω της οποίας επιδιώκεται η 

δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την μεταφορά, τον έλεγχο και την 

προσωρινή διαμονή προσφύγων και μεταναστών στην νησιωτική και 

ηπειρωτική χώρα, η οποία συνίσταται στην ίδρυση, κατασκευή, 

συντήρηση και λειτουργία Kέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

(Κ.Υ.Τ.) και Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας 

προσφύγων και μεταναστών. Επιπλέον στην παροχή υπηρεσιών 

μεταφοράς των προσφύγων και μεταναστών προς αυτές, διαμονής, 

σίτισης και υγειονομικής περίθαλψης των φιλοξενουμένων 

διασφαλίζοντας μια αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση. Η δράση 

υλοποιείται ομαλά και παρουσιάζει ποσοστά συμβασιοποίησης και 

απορρόφησης. 

Έως σήμερα έχουν ενταχθεύνται οι δράσεις: 

 Παροχή υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης στα Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού 

Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους για το 2017 και 

2018. 

 Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία υφιστάμενων Δομών 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, οι οποίες ανέρχονται σε 35 δομές 

με δυναμικότητα 801 θέσεις. 

Επιπλέον, έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για την αναβάθμιση των Κέντρων 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και για την 

επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία υφιστάμενων και νέων δομών φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων για 12 μήνες. 

Με την ένταξη των παραπάνω δράσεων εξαντλούνται οι διαθέσιμοι πόροι του 
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Ειδικού Στόχου 1: Άσυλο, ενώ με την ολοκλήρωση των εν λόγω δράσεων 

αναμένεται η επίτευξη των στόχων του. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία των δεικτών αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους. 

Παρατηρούμε ότι ο αριθμός θέσεων στέγασης που έχουν προσαρμοστεί για τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους (Δείκτης SO1I5) το 2017 ανέρχεται σε 1.826. Ωστόσο, 

από το Ταμείο έως σήμερα χρηματοδοτούνται μόνο 801 θέσεις, ενώ με την νέα 

πρόσκληση αναμένεται η χρηματοδότηση πολύ περισσότερων θέσεων, ώστε να 

μην υπάρχει απόκλιση από τον στόχο των 2000 θέσεων. 

Η πρόοδος που σημειώθηκε στον Τομέα της Υποδοχής είναι ικανοποιητική και 

το Ταμείο συνέβαλε αποτελεσματικά στην επίτευξη αυτής της προόδου με το 

σχεδιασμό και υλοποίηση των κατάλληλων δράσεων. 

 

 

 

1.1.3 
 

Ποια είναι η πρόοδος σημειώθηκε για την επίτευξη επιτυχούς εφαρμογής του 

νομικού πλαισίου της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις (και τις 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις της), και με ποιο τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στην 

επίτευξη αυτής της προόδου; 

 
 

Με τη συμβολή του Ταμείου αναπτύχθηκαν και ενισχύθηκαν οι  διαδικασίες 

ασύλου. Έχουν ήδη.ενταχθεί και υλοποιούνται ομαλά σχετικά έργα. Επιπλέον 

σημειώθηκε πρόοδος στον Τομέα της Υποδοχής. Οι δράσεις εστιάζουν στην 

περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων – μεταναστών 

στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), στη βιωσιμότητα και 

λειτουργικότητά αυτών. 

Ειδική διαμόρφωση θέσεων προβλέπεται για τους Ασυνόδευτους Ανηλίκους. 

Το πλέγμα των δράσεων που υλοποιείται με τη στήριξη του Ταμείου ικανοποιεί 

τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη. 

 

 

 

1.1.4 
 

Ποια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε για την ενίσχυση της ικανότητας των 

κρατών μελών, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των οικείων πολιτικών 

και διαδικασιών ασύλου, και με ποιο τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στην επίτευξη 

αυτής της προόδου; 

 
 

H Υπηρεσία Ασύλου έχει θεσπίσει διαδικασίες και εργαλεία για την ανάπτυξη, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και διαδικασιών ασύλου, κυρίως 

μέσω : 

1. της συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών 

δεδομένων και στατιστικών σχετικά με τα αιτήματα ασύλου, τις 

εφαρμοζόμενες διαδικασίες ασύλου,  τις χώρες προέλευσης, καθώς και τη 

μεταφορά αιτούντων ή / και δικαιούχων διεθνούς προστασίας από την 
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Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος, 

2. της αξιοποίησης των εν λόγω δεδομένων και στατιστικών για την 

αξιολόγηση της εφαρμοζόομενης πολιτικής ασύλου, όπως περιγράφεται στον 

Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, 

3. στη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων. 

Στο πλαίσιο του Ταμείου δεν υλοποιούνται δράσεις για την ενίσχυση της 

ικανότητας των κρατών μελών, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 

οικείων πολιτικών και διαδικασιών ασύλου καθώς δεν διατίθενται πόροι από το 

Εθνικό Πρόγραμμα. 

 

 

 

1.1.5 
 

Ποια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε για τη θέσπιση, την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων και στρατηγικών στον τομέα της 

επανεγκατάστασης, καθώς και των διαφόρων άλλων προγραμμάτων εισδοχής 

για ανθρωπιστικούς λόγους, και με ποιον τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στην 

επίτευξη αυτής της προόδου; 

 
 

Δεν υλοποιούνται δράσεις για τη θέσπιση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των 

εθνικών προγραμμάτων και στρατηγικών στον τομέα της επανεγκατάστασης, 

καθώς και των διαφόρων άλλων προγραμμάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς 

λόγους καθώς δεν διατίθενται πόροι από το Εθνικό Πρόγραμμα. 

Οι δράσεις μεταφοράς και μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης εντάσσονται 

στις ειδικές περιπτώσεις δράσεων. 

 

 

 

1.2 κός στόχος 2: Ένταξη/νόμιμη μετανάστευση - Στήριξη της νόμιμης 

μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές 

τους ανάγκες, όπως οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, με παράλληλη διασφάλιση 

της ακεραιότητας των συστημάτων μετανάστευσης των κρατών μελών, και 

προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών. 

 
Στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 

οικονομικές και κοινωνικές τους ανάγκες, όπως οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, 

με παράλληλη διασφάλιση της ακεραιότητας των συστημάτων μετανάστευσης 

των κρατών μελών, και προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων 

τρίτων χωρών.  

Το συνολικό ερώτημα: Με ποιον τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στη στήριξη της 

νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικονομικές και 

κοινωνικές τους ανάγκες, όπως οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ακεραιότητα των συστημάτων μετανάστευσης των κρατών 

μελών, καθώς και στην προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων 

τρίτων χωρών; 
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Η νόμιμη μετανάστευση αντιστοιχεί στον Ειδικό Στόχο 2: ένταξη / νόμιμη 

μετανάστευση, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις εθνικούς στόχους ως εξής: 

 Εθ. Σ. 1: Νόμιμη Μετανάστευση. Προβλέπεται η ενίσχυση της σχέσης 

ανάμεσα στην Ελλάδα και τις χώρες καταγωγής των υπηκόων τρίτων 

χωρών και η εφαρμογή τουλάχιστον τριών προγραμμάτων που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στους μετανάστες να αποκτήσουν, πριν την άφιξή τους, 

βασικές γνώσεις για τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, τους θεσμούς, τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας και τον πολιτισμό της, για την καλύτερη 

ενσωμάτωση στη χώρα υποδοχής.  

 Εθ. Σ. 2: Ένταξη. Προβλέπεται: 

α) η στέγαση ευάλωτων ομάδων νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων 

χωρών σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, καθώς και η παροχή υποστητικών 

υπηρεσιών, όπως η ψυχοκοινωνική ενίσχυση, ιατρικές υπηρεσίες, μαθήματα 

ελληνικής γλώσσας. 

β) εκπροσώπηση/κηδεμονία των ασυνόδευτων ανηλίκων. 

γ) προγράμματα ένταξης και προώθησης της διαπολιτισμικότητας για 

νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, στα οποία περιλαμβάνονται 

προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης κυρίως για παιδιά, εκμάθησης 

ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού.   

 Εθ. Σ. 3: Ικανότητα. Βασική δράση είναι η δημιουργία Κέντρων 

Υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο που θα λειτουργούν ως σημεία 

συντονισμού των διαφορετικών δραστηριοτήτων ένταξης.   

Ο παρόν Ειδικός Στόχος εμφανίζει χαμηλή ενεργοποίηση (27,8%) και το 

χαμηλότερο ποσοστό πληρωμών (3,32%) στο Πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, 

ανά Εθνικό Στόχο: 

Ο Εθν Σ. 1 «Νόμιμη Μετανάστευση» δεν έχει ενεργοποιηθεί. Βάση των 

προτεραιοτήτων που τίθενται, προβλέπεται η ενεργοποίσή του μετά το 2018. 

Ο Εθν Σ. 2: «Ένταξη» είναι ο μόνος που έχει ενεργοποιηθεί. Υλοποιείται η 

δράση «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών στο εκπαιδευτικό 

σύστημα». Στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η ένταξη πιλοτικού 

προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών. Σχεδιάζεται η 

υλοποίηση δράσης σχετικά με τη δημιουργία δικτύο εκπροσώπησης/επιτροπείας 

ασυνόδευτων ανήλικων και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πρόσφυγες 

- μετανάστες, εντός του 2018. 

Στον Εθν Σ 3: «Ενίσχυση της ικανότητας σε τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη 

της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών» δεν παρουσιάζεται ενεργοποίηση. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει τεθεί, οι σχετικές παρεμβάσεις θα 

υλοποιηθούν μετά το 2018. 

Έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου και με την εφαρμογή των παραπάνω 

δράσεων αναμένεται επίτευξη στόχων. 
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1.2.1 
 

Ποια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε για τη στήριξη της νόμιμης 

μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές 

τους ανάγκες, όπως οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, και με ποιον τρόπο 

συνέβαλε το Ταμείο στην επίτευξη αυτής της προόδου; 

 
 

Στο πλαίσιο του ΕΠ δεν υλοποιούνται ακόμη δράσεις για τη στήριξη της 

νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις οικονομικές και 

κοινωνικές τους ανάγκες, όπως οι ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο εν λόγω 

εθνικός στόχος αφορά πιο συγκεκριμένα την υλοποίηση προγραμμάτων πριν την 

άφιξη που θα στοχεύουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των μεταναστών 

στην χώρα υποδοχής και θα περιλαμβάνουν: βασική εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας, πληροφορίες για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, πληροφορίες για 

πρακτικά θέματα της καθημερινής ζωής. 

Οι σχετικές παρεμβάσεις προγραμματίζεται να υλοποιηθούν μετά το 2018. 

Ωστόσο, και δεδομένου α) του μεγάλου αριθμού προσφύγων – μεταναστών στην 

χώρα, β) το πολύ μικρό ύψος των διαθέσιμων πόρων στον παρόνται εθνικό 

στόχο (50.000 ευρώ), προτείνεται να μην υλοποιηθεί η εν λόγω δράση και οι 

πόροι της να μεταφερθούν σε άλλο ειδικό στόχο, όπως ο ειδικός στόχος της 

ένταξης. 

 

 

 

1.2.2 
 

Ποια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε για την προώθηση της αποτελεσματικής 

ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, και με ποιο τρόπο συνέβαλε το Ταμείο 

στην επίτευξη αυτής της προόδου; 

 
 

Για την προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών 

και λόγω των περιορισμένων χρηματοδοτικών πόρων έχει δοθεί προτεραιότητα 

σε παρεμβάσεις υπέρ των ευάλωτων ομάδων και ιδιαίτερα των ανήλικων και 

συγκεκριμένα: 

Έχει ενταχθεί και υλοποιείται ομαλά η δράση με τίτλο «Ένταξη 

Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών στο εκπαιδευτικό σύστημα». 

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η υποστήριξη της ένταξης των παιδιών 

πολιτών τρίτων χωρών στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζονται οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 

Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), όπως αυτές ορίζονται στην ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 

180647/ΓΔ4) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα 

εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων 

(ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών». Η 

λειτουργία των εν λόγω Δ.Υ.Ε.Π. αποτυπώνεται και περιγράφεται στην 

προαναφερόμενη ΚΥΑ. Η υλοποίηση της Δράσης θα επιτευχθεί μέσω των 

ακόλουθων κύριων ενεργειών: 

• Υποστήριξη στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π. με Συντονιστές Εκπαίδευσης 
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Προσφύγων (Σ.Ε.Π.) 

• Υποστήριξη στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π. με Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

(αναπληρωτές εκπαιδευτικοί), με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και 

με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) 

• Υποστήριξη της υλοποίησης και του συντονισμού της Δράσης 

• Προβολή και Δημοσιότητα Δράσης 

• Αναπαραγωγή εκπαιδευτικού Υλικού 

• Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων μονάδων προσχολικής 

ηλικίας εντός δομών φιλοξενίας 

Στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η ένταξη πιλοτικού προγράμματος 

αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών. 

Επιπλέον, σχεδιάζεται η υλοποίηση δράσης σχετικά με την 

εκπροσώπηση/επιτροπεία ασυνόδευτων ανήλικων και την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας σε πρόσφυγες - μετανάστες, εντός του 2018. 

Η υλοποίηση των δράσεων θα συμβάλλει στην επίτευξη του Εθνικού Στόχου. 

Δεδομένου των περιορισμένων πόρων του εθνικού στόχου και παρά την 

τοποθέτηση σε αυτόν επιπλέον ποσού, κρίνεται ότι οι πόροι του δεν θα είναι 

επαρκής και για τη χρηματοδότηση στέγασης προσφύγων – μεταναστεών σε 

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, που η υλοποίησή της προβλέπεται στον παρόν 

εθνικό στόχο. 

 

 

 

1.2.3 
 

Ποια είναι η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά αφορά την υποστήριξη 

της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό τη διασφάλιση της 

ακεραιότητας των συστημάτων μετανάστευσης των κρατών μελών, και με ποιον 

τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στην επίτευξη αυτής της προόδου; 

 
 

Στην ειδική δράση "κοινές πρωτοβουλίες" δεν διατίθενται πόροι, ως εκ τούτου 

δεν υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της. Επίσης δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή 

για το δείκτη C4 - Αριθμός έργων συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη για την 

ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία υποστηρίζονται από αυτό το 

Ταμείο. 

 

 

 

1.2.4 
 

Ποια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε για τη δημιουργία ικανοτήτων όσον 

αφορά την ένταξη και τη νόμιμη μετανάστευση στο πλαίσιο των κρατών μελών, 

και με ποιο τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στην επίτευξη αυτής της προόδου; 
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Στον Εθν Στ 3: «Ικανότητα» δεν παρουσιάζεται ενεργοποίηση. Σημειώνεται ότι 

οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του εν λόγω στόχου θα είναι 

συμπληρωματικές ως προς τις υπηρεσίες που παρέχονται ήδη από τα Κέντρα 

Κοινότητας που λειτουργούν στους Δήμους της χώρας με τη συγχρηματοδότηση 

του Ευρω Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στα εν λόγω Κέντρα Κοινότητας 

λειτουργούν ως παραρτήματα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών. Σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό που έχει τεθεί, οι σχετικές παρεμβάσεις του παρόντος στόχου 

θα υλοποιηθούν μετά το 2018 και θα αφορούν κυρίως τον συντονισμό των 

δραστηριοτήτων ένταξης. 

Ωστόσο, και με δεδομένο α) του γεγονότος ότι η δημιουργία ικανοτήτων σε 

τοπικό επίπεδο έχει ενισχυθεί με τα Κέντρα Κοινότητας στους Δήμους, β) τους 

περιορισμένους πόρους που διατίθενται στον εθνικό στόχο (450.000 ευρώ), 

προτείνεται ο παρόν εθνικός στόχος να μην τύχει υλοποίησης και οι πόροι αυτοί 

να ενισχύσουν άλλους εθνικούς στόχους με μεγαλύτερη ανάγκη, όπως ο εθνικός 

στόχος της ένταξης ή και της υποδοχής/άσυλο. 

 

 

 

1.3 κός στόχος 3: Επιστροφή - Ανάπτυξη στα κράτη μέλη, που συμβάλλουν στην 

καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, δίκαιων και αποτελεσματικών 

στρατηγικών επιστροφής, με έμφαση στον διατηρήσιμο χαρακτήρα της 

επιστροφής και την αποτελεσματική επανεισδοχή στις χώρες καταγωγής και 

διέλευσης. 

 
Ανάπτυξη στα κράτη μέλη, που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης, δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής, με 

έμφαση στον διατηρήσιμο χαρακτήρα της επιστροφής και την αποτελεσματική 

επανεισδοχή στις χώρες καταγωγής και διέλευσης. 

Το συνολικό ερώτημα: Με ποιον τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στην ενίσχυση 

δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής στα κράτη μέλη οι 

οποίες συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, με 

έμφαση στον βιώσιμο χαρακτήρα της επιστροφής και την αποτελεσματική 

επανεισδοχή στις χώρες καταγωγής και διέλευσης; 

 
Το ΕΠ του Ταμείου συμβάλλει στην ενίσχυση δίκαιων και αποτελεσματικών 

στρατηγικών επιστροφής, μέσω των δράσεων που υλοποιεί και αφορούν στην 

λειτουργία προαναχωρησιακών κέντρων, με τα οποία περιορίζεται στο ελάχιστο 

ο κίνδυνος διαφυγής, στην παροχή πρόσθετης υποστήριξης και υπηρεσιών, όπως 

διερμηνεία, ασφάλεια, νομική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους 

δυνητικούς δικαιούχους. Επιπλέον, το Ταμείο συμβάλλει μέσω δράσεων που 

αφορούν σε μέτρα επανένταξης των δικαιούχων (παροχή συμβουλευτικής 

υποστήριξης και βοήθειας πριν και μετά την επιστροφή, έκδοση ταξιδιωτικών 

εγγράφων, αγορά εισιτηρίων, οικονομική ενίσχυση τια τις υπηρεσίες συνοδείας 

των επαναπατριζόμενων προς το αεροδρόμιο, παροχή υπηρεσιών στα 

αεροδρόμια διέλευσης, μέτρα επανένταξης πριν και μετά την επιστροφή στη 

χώρα προέλευσης. Ο Ειδικός Στόχος 3 «Επαναπατρισμός» παρουσιάζει την 

υψηλότερη ενεργοποίηση (59,04%), συμβασιοποίηση (43,86%) και απορρόφηση 

(29,19% ) στο πλαίσιο του ΕΠ και γενικά πολύ ικανοποιητική πορεία 

υλοποίησης. Ο Εθν Στ 1: «Συνοδευτικά μέτρα» παρουσιάζει την υψηλότερη 



 

 

 

EL 21  EL 

ενεργοποίηση (62,42%) στο πλαίσιο του Προγράμματος και η γενικότερη πορεία 

υλοποίησης είναι επίσης πολύ ικανοποιητική. Στον συγκεκριμένο Εθν Στ έχουν 

ενταχθεί και υλοποιούνται δύο  έργα.Επίσης, προγραμματίζεται η 

χρηματοδότηση δράσεων για τη δημιουργία νέων προ-αναχωρησιακών κέντρων. 

Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων αναμένεται η επίτευξη του εθνικού 

στόχου, έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Ικανοποιητική πορεία 

υλοποίησης παρουσιάζει και ο Εθν. Στ 2: «Μέτρα για τον επαναπατρισμό». Τα 

δύο έργα που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται είναι «Η εφαρμογή των 

Αναγκαστικών Επιστροφών των παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών» και «Η 

εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών συμπεριλαμβανομένων 

μέτρων επανένταξης» Με την ολοκλήρωση των δράσεων αναμένεται η 

απορρόφηση των πόρων και η επίτευξη του εθνικού στόχου. Ο Εθν. Στ 3: 

«Συνεργασία» δεν έχει ενεργοποιηθεί. Προγραμματίζεται ωστόσο η 

χρηματοδότηση δράσης για την ανάπτυξη συνεργασίας με εκπροσώπους τρίτων 

χωρών για την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφών. Σύμφωνα με τον 

σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης  εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν όλοι οι 

στόχοι του ειδικού στόχου των επιστροφών (επαναπατρισμού).και το Ταμείο 

συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση δίκαιων και αποτελεσματικών 

στρατηγικών επιστροφής. 

 

 

 

1.3.1 
 

Ποια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε για τη στήριξη των μέτρων που 

συνοδεύουν τις διαδικασίες επιστροφής, και με ποιο τρόπο συνέβαλε το Ταμείο 

στην επίτευξη αυτής της προόδου; 

 
 

Με την στήριξη του Ταμείου έχουν ενταχθεί οι παρακάτω δράσεις: 

 Δομές και Λειτουργικότητα στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα 

(Π.Κε.Κ)Η Εθνική Πολιτική των Επιστροφών εμπεριέχει τη διατήρηση 

της λειτουργίας των Προ-αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης 

παράτυπωνμεταναστών, ως έσχατο μέσο για την αναγκαστική επιστροφή 

τους στην Χώρα καταγωγής τους. Η εξασφάλιση της λειτουργίας 

τωνανωτέρω κέντρων αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδίου της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των παράτυπων μεταναστών. 

 Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου Αναγκαστικών 

Επιστροφών.Η προτεινόμενη δράση του Συνηγόρου του Πολίτη 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος 

εξωτερικούελέγχου, το οποίο θα συμβάλει στην αναγκαία λογοδοσία και 

διαφάνεια των διαδικασιών επιστροφής από την ελληνική αστυνομία και 

εντέλει στην αξιοπιστία και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος επιστροφών με σεβασμό της νομιμότητας και 

τωνανθρωπίνων δικαιωμάτων, προς πλήρη συμμόρφωση με τις επιταγές 

της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ. 

Και οι δύο δράσεις υλοποιούνται ομαλά και εμφανίζουν υψηλά ποσοστά 

απορρόφησης. 

Επιπλέον, προγραμματίζεται η χρηματοδότηση δράσεων για τη δημιουργία νέων 

προ-αναχωρησιακών κέντρων (στην Κω και στο διεθνές αεροδρόμιο της 
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Αθήνας, το οποίο θα λειτουργεί ως κέντρο διέλευσης), την ανάπτυξη υπηρεσιών 

στα προ-αναχωρησιακά κέντρα, όπως υγειονομική περίθαλψη, πρόσθετη 

υποστήριξη (ψυχολογική και κοινωνική βοήθεια, κλπ) σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Υγείας, την κατάρτιση και αξιολόγηση του προσωπικού που 

συμμετέχει στη διαδικασία επιστροφών. 

Από την εξέταση των δεικτών προκύπτει ότι: για το 2017 ο αριθμός 

επαναπατριζομένων που έλαβαν ενίσχυση για την επανένταξή τους πριν ή μετά 

τον επαναπατρισμό τους με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου (S02R3) 

ανέρχεται σε 1.307 και θεωρείται ικανοποιητικός. 

Επιπλέον, ο αριθμός θέσεων σε κέντρα κράτησης, τα οποία δημιουργήθηκαν/ 

ανακαινίστηκαν με τη στήριξη του Ταμείου είναι 500 θέσεις. Ο συνολικός 

αριθμός θέσεων σε κέντρα κράτησης είναι 2.544. Από την παραπάνω σχέση 

προκύπτει ότι σε ποσοστό 20% το Ταμείο συνέβαλλε στη δημιουργία / 

ανακαίνιση κέντρων κράτησης . (SO3R8 ) 

Σύμφωνα με το δείκτη SO3R4 για το έτος 2017 έγιναν 17 ελεγχόμενες 

επιχειρήσεις απομάκρυνσης με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου 

και  πλησιάζει την επίτευξη του  δείκτη, ο οποίος σύμφωνα με το ΕΠ είναι 18). 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως η πρόοδος που σημειώθηκε για τη στήριξη 

των μέτρων που συνοδεύουν τις διαδικασίες επιστροφής είναι ικανοποιητική, ο 

εθνικός στόχος θα επιτευχθεί και το Ταμείο συνέβαλλε σημαντικά στην επίτευξη 

της προόδου. 

 

 

 

1.3.2 
 

Ποια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

μέτρων επιστροφής (οικειοθελών ή αναγκαστικών), και με ποιο τρόπο συνέβαλε 

το Ταμείο στην επίτευξη αυτής της προόδου; 

 
 

Η βελτίωση της Πολιτικής Επιστροφών αποτελεί την κύρια εθνική 

προτεραιότητα, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από τις μεγάλες 

μεταναστευτικές ροές που διέπουν την Ελλάδα ως 'πύλη' εισόδου στον 

Ευρωπαϊκό χώρο. Η εθνική αυτή προτεραιότητα αποτελείται από δύο πυλώνες: 

τις εθελοντικές και τις αναγκαστικές επιστροφές. Δέσμευση της χώρας στον 

Διάλογο Πολιτικής για την περίοδο 2014 – 2020, είναι η απόδοση μεγαλύτερης 

βαρύτητας στον 1ο πυλώνα, των εθελοντικών επιστροφών. Για να είναι κάτι 

τέτοιο αποδοτικό και αποτελεσματικό, θα πρέπει να συνεπικουρείται – 

συνυπάρχει – αλληλοσυμπληρώνεται με ένα αξιόπιστο και πλήρως 

εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, 

τις παραδοχές και τους περιορισμούς, σύστημα διεξαγωγής Αναγκαστικών 

Επιστροφών. 

Με την στήριξη του Ταμείου έχουν ενταχθεί οι παρακάτω δράσεις: 

 Η εφαρμογή των Αναγκαστικών Επιστροφών των παράτυπων 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών:Το σύστημα αυτό  περιλαμβάνει Α) 

Διαχείριση – Μεταγωγή παράτυπα διαμενόντων ή εισερχομένων 
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υπηκόων τρίτων χωρών εντός Ελληνικής επικράτειας Πραγματοποίηση 

Αναγκαστικών επιστροφών παράνομα εισερχομένων ή διαμενόντων 

υπηκόων τρίτων χωρών σε Τρίτες Χώρες,εγγύς των ελληνικών συνόρων, 

δια ξηράς - Χερσαίες Αναγκαστικές Επιστροφές 

 Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης. Οι εθελοντικές 

επιστροφές, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης όπου αυτά 

προβλέπονται, είναι μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που 

προσφέρουν τα Γραφεία του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως 

στα πλαίσια της διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου, με σκοπό 

την εξυπηρέτηση των ατόμων και των κυβερνήσεων. Έχουν στόχο την 

ομαλή, ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή και επανένταξη των υπηκόων 

τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους, όταν δεν έχουν τη δυνατότητα 

ή δεν επιθυμούν να παραμείνουν στις χώρες υποδοχής-προσωρινής 

φιλοξενίας. 

Και οι δύο δράσεις υλοποιούνται ομαλά, εμφανίζοντας ικανοποιητικά ποσοστά 

απορρόφησης πόρων. 

Ήδη ο αριθμός των επαναπατριζόμενων των οποίων ο επαναπατρισμός 

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ανέρχεται σε 9.354 άτομα εκ των οποίων 

5.944 άτομα επέστρεψαν οικειοθελώς και 3.410 άτομα απομακρύνθηκαν. 

Παρόλα αυτά παρατηρείται απόκλιση από τους στόχους που είχαν τεθεί στο ΕΠ. 

Προτείνεται, η επανεξέταση της τιμής στόχου των εν λόγω δεικτών, κατά την 

αναθεώρηση του Ε.Π. 

 

 

 

1.3.3 
 

Ποια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε για την ενίσχυση της πρακτικής 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και/ή με τις αρχές τρίτων χωρών 

σχετικά με τα μέτρα επιστροφής, και με ποιον τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στην 

επίτευξη αυτής της προόδου; 

 
 

Δράσεις συνεργασίας της Ελλάδας με τις προξενικές αρχές και υπηρεσιών 

μετανάστευσης τρίτων χωρών, με στόχο την βελτίωση της εθνικής πολιτικής για 

τις επιστροφές δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Προγραμματίζεται ωστόσο η χρηματοδότηση δράσης  με τη στήριξη του 

Ταμείου για την ανάπτυξη συνεργασίας με εκπροσώπους τρίτων χωρών για την 

επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφών. 

Από την εξέταση του δείκτη S03R06 προκύπτει πως οαριθμός ατόμων που 

επέστρεψαν στο πλαίσιο των κοινών επιχειρήσεων επιστροφής που στηρίζει το 

Ταμείο σε σχέση με τον συνολικό αριθμό επιστροφών που στήριξε το Ταμείο 

ανέρχεται σε 0,01. 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η 

αναμενόμενη πρόοδος στην συνεργασία  μεταξύ της Ελλάδας και τις αρμόδιες 
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αρχές τρίτων χωρών. 

 

 

 

1.3.4 
 

Ποια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε για τη δημιουργία ικανοτήτων όσον 

αφορά την επιστροφή, και με ποιον τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στην επίτευξη 

αυτής της προόδου; 

 
 

Οι δράσεις που μέχρι σήμερα υλοποιούνται στον τομέα των επιστροφών, κυρίως 

αυτές που αφορούν σε συνοδευτικά μέτρα (όπως λειτουργία υφιστάμενων και 

νέων προαναχωρησιακών κέντρων, δημιουργία εθνικού συντονιστικού κέντρου 

(στην ελληνική αστυνομία) για την παρακολούθηση όλης της διαδικασίας των 

επιστροφών) και σε μέτρα εθελούσιων και αναγκαστικών επιστροφών, 

συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της ικανότητας των αρμόδιων αρχών και 

υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίησή τους, κυρίως ως προς 

την 

 απόκτηση και αναβάθμιση των υποδομών, 

 απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας τόσο από το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των σχετικών δράσεων όσο και από τη συνεργασία 

με.εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των Κ-Μ και/ή με τις αρχές τρίτων 

χωρών, 

 ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μηχανισμού επιστροφών 

 

 

 

1.4 κός στόχος 4: Αλληλεγγύη - Μεγαλύτερη αλληλεγγύη και κατανομή ευθυνών 

μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως προς τα κράτη μέλη που πλήττονται 

περισσότερο από τις εισροές μεταναστών και αιτούντων άσυλο, μεταξύ άλλων 

μέσω πρακτικής συνεργασίας. 

 
Μεγαλύτερη αλληλεγγύη και κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, 

ιδίως προς τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από τις εισροές 

μεταναστών και αιτούντων άσυλο, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικής συνεργασίας.  

Το συνολικό ερώτημα: Με ποιον τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στην ενίσχυση της 

αλληλεγγύης και των κατανομή των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως 

έναντι των κρατών μελών που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στις ροές 

μεταναστών και αιτούντων άσυλο, μεταξύ άλλων και μέσω της πρακτικής 

συνεργασίας; 

 
Στο πλαίσιο του Ειδικός στόχου 4: Αλληλεγγύη, η ΕΕ  διαβουλεύτηκε με τα 

Κράτη – Μέλη της Ένωσης και εξέδωσε τις Αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1523 και 

2015.1601 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της 

διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας, στις οποίες προβλέπεται 

η μετεγκατάσταση 160.000 αιτούντων. Σχετικά με την μετεγκατάσταση από την 

Ελλάδα προβλέπεται η κατανομή συνολικά 66.400 αιτούντων στην επικράτεια 

των άλλων κρατών μελών (16.000 βάσει της Απόφασης (ΕΕ) 2015/1523 και 
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50.400 δυνάμει της Απόφασης (ΕΕ) 2015/1601). 

Ωστόσο, η υλοποίηση των εν λόγω αποφάσεων δεν διενεργείται μέσω του 

Ειδικού Στόχου της Αλληλεγγύης, όπου δεν διατίθενται πόροι από το 

Πρόγραμμα, αλλά από τις ειδικές περιπτώσεις δράσεων. 

 

 

 

1.4.1 
 

Με ποιον τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στη μεταφορά των αιτούντων άσυλο 

(μετεγκατάσταση σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1253 

και 2015/1601); 

 
 

Βάσει των στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας Ασύλου, μέχρι το τέλος του 

έτους αναμένεται να μεταφερθούν και μετεγκατασταθούν σε άλλα Κ-Μ 21.632 

άτομα. 

Η πρόοδος δεν θεωρείται ικανοποιητική καθώς η απόκλιση μεταξύ των 

προβλεπόμενων μεταφορών και των πραγματικών είναι μεγάλη. 

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του προγράμματος μεταφοράς και 

μετεγκατάστασης, προκύπτει ότι τα Κ-Μ καθυστέρησαν σημαντικά να 

αποφασίσουν τον αριθμό των ατόμων που θα φιλοξενήσουν, ενώ οι θέσεις που 

άνοιγαν σε κάθε περίπτωση αφορούσαν τις μισές θέσεις από αυτές που 

προβλέπονταν στις σχετικές αποφάσεις για το Κ-Μ. 

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος μεταφοράς και 

μετεγκατάσης από την Ελλάδα προγραμματίζετο η μεταφορά και 

μετεγκατάσταση 66.000 περίπου υπηκόων τρίτων χωρών. 

Έως τις 15.10.2017 οι υπήκοοι που μετεγκαταστάθηκαν ανέρχονται σε 19.044 

άτομα, ενώ έως το τέλος του έτους αναμένεται η μετεγκατάσταση 21.632 άτομα. 

 

 

 

1.4.2 
 

Με ποιον τρόπο συνέβαλε το Ταμείο στη μεταφορά δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας μεταξύ των κρατών μελών; 

 
 

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας αποτελούν ομάδα 

στόχου του προγράμματος μεταφοράς και μετεγκατάστασης, η πορεία του 

οποίου παρατίθεται παραπάνω (1.4.2.). 

 

 

 

2 
 

Αποδοτικότητα 
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2 
 

Το συνολικό ερώτημα: Οι γενικοί στόχοι του Ταμείου επιτεύχθηκαν με εύλογο 

κόστος; 

 
 

Σύμφωνα με τους δείκτες αποδοτικότητας (H1, H2, H3) όπως παρατίθενται στο 

πίνακα στο τέλος της παρούσας έκθεσης ο αριθμός των έργων που εκτελούνται 

ανέρχεται σε 30 (Δείκτης H1). 

Το συνολικό ποσό κονδυλίων που διατέθηκαν στο εθνικό πρόγραμμα ανέρχεται 

σε 322.844.472,00 €  ενώ το ποσό ετήσιων δαπανών που υποβλήθηκαν από το 

κράτος μέλος για το έτος 2017 ανέρχεται σε 47.673.315,51€. Από την παραπάνω 

σχέση προκύπτει το ποσοστό απορρόφησης του Ταμείο 14,77 %. Το ποσοστό 

απορρόφησης δεν θεωρείται υψηλό. 

Από την πορεία υλοποίησης μέχρι 30.6.2017 (στοιχεία από το ΟΠΣ) 

παρατηρούμε ότι : 

Στον «ΕΣΟ1 Άσυλο» ο «Εθνικός Στόχος 1 Υποδοχή /Άσυλο» αν και έχει 

ενεργοποιηθεί και υλοποιείται παρουσιάζει μικρό ποσοστό απορρόφησης 

(5,89%). 

Στο πλαίσιο του «ΕΣ02 Ένταξη/Νόμιμη μετανάστευση» έχει ενεργοποιηθεί μόνο 

ένας από τους τρείς Εθνικούς Στόχους (Εθνικός Στόχος 2:-Ένταξη στο πλαίσιο 

του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές στους δικαιούχους και το ποσοστό 

απορρόφησης ανέρχεται σε 3,32% 

Στο πλαίσιο του «ΕΣ03 Επαναπατρισμός» τα ποσοστά  απορρόφηση είναι 

ικανοποιητικά. 

Συγκεκριμένα ο Εθν Στ 1: «Συνοδευτικά μέτρα» παρουσιάζει ποσοστό 

απορρόφησης 41,54% και ο Εθν. Στ 2: «Μέτρα για τον επαναπατρισμό», 

20,77%. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου δεν επαρκούν 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σε αυτό το στάδιο της Αξιολόγησης δεν 

μπορεί να γίνει συσχέτιση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για την 

εκτίμηση της Αποδοτικότητας  σχετικά με το κόστος. 

 

 

 

2.1 
 

Κατά πόσον τα αποτελέσματα του Ταμείου επιτεύχθηκαν με εύλογο κόστος 

όσον αφορά τους χρησιμοποιούμενους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους 

πόρους; 

 
 

Τα διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου δεν επαρκούν 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σε αυτό το στάδιο της Αξιολόγησης δεν 

μπορεί να γίνει συσχέτιση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για την 

εκτίμηση της Αποδοτικότητας  σχετικά με το κόστος. 
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2.2 
 

Ποια μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την 

αναφορά και την παρακολούθηση των περιπτώσεων απάτης και άλλων 

παρατυπιών και με ποια αποτελέσματα; 

 
 

Στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ ΤΑΜΕ - ΤΕΑ περιλαμβάνονται 

διαδικασίες, η εφαρμογή των οποίων διασφαλίζει την έγκαιρη ανίχνευση 

αστοχιών, την πρόληψη και τον εντοπισμό τυχόν παρατυπιών ή και 

υπονοιών/ενδείξεων, την αναφορά και την παρακολούθησή τους. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων και 

των επισυναπτόμενων σε αυτές εγγράφων, διενέργειας προληπτικών ελέγχων 

των σταδίων μιας διαγωνιστικής διαδικασίας (έλεγχος σχεδίου προκήρυξης, 

σχεδίου σύμβασης, τροποποίησης σύμβασης), διοικητικές και επιτόπιες 

επαληθεύσεις, δημοσιονομικές διορθώσεις, ανάκτησηαχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών, εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών 

απάτης (εφαρμόζεται όταν εντοπίζεται παρατυπία με ενδεχόμενο δόλο, στο 

πλαίσιο εφαρμογής επί μέρους διαδικασιών του ΣΔΕ). 

Για την εφαρμογή των Διαδικασιών προληπτικών ελέγχων κυρίως δε των 

επαληθεύσεων, αξιοποιείται ένα σύστημα εκτίμησης κινδύνου που συνδέεται με 

τη Δράση και το Δικαιούχο, έτσι ώστε οι προληπτικοί έλεγχοι και 

επαληθεύσεις  να εστιάζουν κατά προτεραιότητα σε δράσεις υψηλού κινδύνου. 

Η διαδικασία για την εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης 

περιγράφει: τις ενέργειες εσωτερικής εξέτασης/διερεύνησης της υπόθεσης και 

την τεκμηρίωση του αποτελέσματος, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν η 

περίπτωση συνιστά υπόνοια απάτης και κυρίως: α) την προώθησή της στη 

Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφορθάς, η οποία αποτελεί την 

Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην 

Ελλάδα (AFCOS), β) την αναφορά της υπόνοιας απάτης στην Αρχή Ελέγχου 

προκειμένου να προβεί σε σχετική αναφορά στην ΕΕ, γ) την ενδεχόμενη 

υιοθέτηση προληπτικών και διορθωτικών μέτρων, την ενημέρωση από το 

AFCOS για τα αποτελέσματα/πορίσματα των αρμόδιων εθνικών αρχών σε 

σχέση με την έκβαση της υπόθεσης (follow-up) και τις ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν, σε περίπτωση απόφασης/πορίσματος αρμόδιας εθνικής αρχής που να 

επιβεβαιώνει απάτη. 

Οι δημοσιονομικές διορθώσεις που έχουν επιβληθεί αφορούν κατά κύριο λόγος 

σε μη επιλέξιμες δαπάνες. Περιπτώσεις απάτης δεν έχουν διαπιστωθεί. 

 

 

 

3 
 

Συνάφεια 
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3 
 

Το συνολικό ερώτημα: Οι στόχοι των παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν από 

το Ταμείο αντιστοιχούσαν στις πραγματικές ανάγκες; 

 
 

Εξετάζοντας τη στοχοθεσία του εθνικού προγράμματος (βλ. 3.1) εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο απαντούν 

στις πραγματικές ανάγκες που τίθενται τόσο στο πλαίσιο του ΕΠ όσο και στο 

πλαίσιο της ίδιας της χώρας, δεδομένων και των προσαρμογών που επήλθαν στο 

ΕΠ κατά τις τροποποιήσεις του. 

 

 

 

3.1 
 

Οι στόχοι που καθορίστηκαν από τα κράτη μέλη στο εθνικό πρόγραμμά τους 

ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες που είχαν προσδιοριστεί; 

 
 

Για την εκτίμηση του βαθμού ανταπόκρισης των εθνικών στόχων στις ανάγκες, 

κρίνεται σκόπιμο σε αυτό το σημείο να γίνει αναφορά των επικρατέστερων 

αναγκών όπως προέκυψαν στα πλαίσια της παρούσας αξιολόγησης: 1. Σύστημα 

υποδοχής που ανιχνεύει τις ανάγκες των ατόμων που ζητούν άσυλο και τις 

καλύπτει αναλόγως, 2. Ικανός αριθμός προσωπικού και συνεχής κατάρτιση, 3. 

Σύστημα διαχείρισης και προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, 4. Ανάπτυξη 

πλέγματος δομών φιλοξενίας, 5. Βελτίωση συνθηκών στα προαναχωρησιακά 

κέντρα και στις δομές υποδοχής και φιλοξενίας (ασφάλεια, παροχές, Μονάδες 

Ασύλου), 6. Εισαγωγή και ανάπτυξη/βελτίωση εναλλακτικών αντί για κέντρα 

κράτησης, 7. Παροχές νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης, 8. Επαρκές 

δυναμικό για επεξεργασία αιτημάτων διεθνούς προστασίας, 9. Ψυχολογική και 

κοινωνική υποστήριξη-διαδικασίες ένταξης (αγορά εργασίας, κοινωνία, 

ισότητα), 10. Υποβοήθεια εθελούσιων επιστροφών, 11. Σύστημα 

παρακολούθησης επιστροφών (εθελούσιων και αναγκαστικών), 12.Προώθηση 

πολυπολιτσμικότητας και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας (καμπάνιες, 

διαπολιτισμικές εκπαιδεύσεις, πλατφόρμες διαλόγου), 13. Συνεργασία μεταξύ 

κρατών-μελών και τρίτων χωρών, 14. Εκπλήρωση εκρεμμών αιτήσεων ασύλου. 

Οι εθνικοί στόχοι που εξειδικεύουν τους ειδικούς στο επίπεδο της χώρας 

ακολουθούν, με τον τρόπο που διαμορώνονται, την κάλυψη των αναγκών όπως 

είχαν προσδιριστεί αρχικά και προαρμοστεί κατά τις τροποποήσεις του ΕΠ. 

Εξετάζοντας τη συνάφεια των εθνικών στόχων με τις ανάγκες καθίσταται σαφές 

ότι οι εθνικοί στόχοι που έχουν το πιο διευρυμένο περιεχόμενο και καλύπτουν 

μεγαλύτερο αριθμό αναγκών είναι ο Εθνικός Στόχος «Συνοδευτικά Μέτρα» 

(Επαναπατρισμός) και ο «Ικανότητα» (Ένταξη/νόμιμη μετανάστευση). 

Ακολουθούν οι «Υποδοχή/Άσυλο» (Άσυλο) και «Ένταξη» (Ένταξη/νόμιμη 

μετανάστευση). Οι παραπάνω στόχοι καλύπτουν ένα εύρος αναγκών που 

κυμαίνονται από τις λειτουργικές ανάγκες των δομών φιλοξενίας/προ-

αναχωρησιακών κέντρων, στην προστασία και διαχείριση ασυνόδευτων 

ανηλίκων, στην ύπαρξη καταρτισμένου και επαρκούς προσωπικού, στη διαρκή 

συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών και τρίτων κρατών για θέματα 

μετανάστευσης και ασύλου, μέχρι την προώθηση της πολυπολιτσμικότητας και 

των διαδικασιών ένταξης, την υποβοήθεια εθελούσιων επιστροφών και το 

σύστημα παρακολούθησης επιστροφών.   
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Εστιάζοντας στην οριζόντια κάλυψη των αναγκών, εξάγεται το συμπέρασμα πως 

η διάρθρωση του προγράμματος πραγματοποιείται με 

αλληλοσυμπληρωματικότητα μεταξύ των εθνικών στόχων και των υποκείμενων 

δράσεων. Γενικά οι ανάγκες καλύπτονται από περισσότερους από ένας εθνικούς 

στόχους. Μεταξύ των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί, η συνεργασία μεταξύ 

των κρατών-μελών και τρίτων χωρών, η ύπαρξη ικανού αριθμού προσωπικού 

και η συνεχής κατάρτιση του και η προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και 

ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας εκτιμάται πως καλύπτονται από 4 

διαφορετικούς εθνικούς στόχους. 

Αντίστοιχα και η εσωτερική συνάφεια του προγράμματος είναι ισχυρή. Οι 

εθνικοί στόχοι στο περιεχόμενο τους είναι αλληλοσυμπληρούμενοι και 

συνδράμουν ο ένας στην εκπλήρωση του άλλου. Παρατηρείται ότι ο 

μεγαλύτερος αριθμός συνεργειών μεταξύ των εθνικών στόχων αφορά τον στόχο 

«Ένταξη» και ακολουθούν οι στόχοι «Συνοδευτικά μέτρα» και «Ικανότητα». 

 

 

 

3.2 
 

Ποια μέτρα θέσπισε το κράτος μέλος για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες; 

 
 

Η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης ενός τέτοιου 

προγράμματος δεν ακολουθεί γραμμική πορεία. Καθώς η περίοδος εφαρμογής 

του απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, προβλέπονται φάσεις στις οποίες 

πραγματοποιείται επανεκτίμηση του σχεδιασμού, ανατροφοδότηση με τα νέα 

στοιχεία και ανάγκες και επαναπροσαρμογή του προγράμματος. 

Οι διαφορές που εντοπίζονται από την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος 

αφορούν τις πρόσφατες προσφυγικές ροές προς τη χώρα οι οποίες και 

δημιούργησαν επιπλέον ανάγκες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα που αναγνωρίζεται ότι πρέπει να υιοθετηθούν για 

την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων αναγκών διαμορφώνουν έξι κατηγορίες 

εθνικών προτεραιοτήτων: 

1. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε όλα τα κέντρα στα νησιά και στα 

προ-αναχωρησιακά κέντρα μέσω βελτίωσης των παροχών και εισαγωγής-

ανάπτυξης και υλοποίησης εναλλακτικών της κράτησης για το 2018. Μετά το 

2018, και εφόσον οι πόροι του μηχανισμού της έκτακτης βοήθειας ή/και της 

DG ECHO μειωθο, το πρόγραμμα θα πρέπει να καλύψει και τα κέντρα στην 

ενδοχώρα, 

2. Υποστήριξη της λειτουργίας των καταφυγίων για ασυνόδευτους ανηλίκους 

καθώς και δημιουργία και λειτουργία νέων, 

3.  Κάλυψη αναγκών στέγασης αριθμού προσφύγων και μεταναστών μετά το 

2018, 

4.  Καλλιέργεια ικανοτήτων όπως η εκμάθηση της γλώσσας από ενήλικες και 
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παιδιά, 

5.  Πρόγραμμα κηδεμονίας ασυνόδευτων ανηλίκων, 

6. Βελτίωση της εθνικής πολιτικής επιστροφών με έμφαση στις Εθελούσιες 

και παράλληλη αύξηση του αριθμού των προ-αναχωρησιακών κέντρων και 

τις χωρητικότητας τους. 

Με βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις, οι περισσότερες μεταβολές αφορούν τον 

εθνικό στόχο «Άσυλο/Υποδοχή». 

Υπό το παραπάνω πρίσμα, το ΕΠ τροποποιήθηκε, προκειμένου να περιλάβει 

δράσεις που αποσκοπούν στην κάλυψη των νέων αναγκών που προέκυψαν. 

 

 

 

4 
 

Συνοχή 

 

4 
 

Το συνολικό ερώτημα: Οι στόχοι που καθορίστηκαν στο εθνικό πρόγραμμα ήταν 

συνεκτικοί με εκείνους που καθορίζονται σε άλλα προγράμματα τα οποία 

χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ και εφαρμόζονται σε παρόμοιους τομείς 

εργασίας; Η συνοχή εξασφαλίστηκε και κατά την υλοποίηση του Ταμείου; 

 
 

Στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Μετανάστευσης διαμορφώθηκαν 4 Ειδικοί 

Στόχοι, 10 Εθνικοί Στόχοι, ενώ 3 Ειδικοί Στόχοι εξειδικευτήκαν περαιτέρω σε 8 

Ειδικές Δράσεις, δημιουργώντας ένα συνεκτικό πρόγραμμα. 

Οι 4 κύριοι Ειδικοί Στόχοι διαμορφώνουν ένα πλέγμα που στηρίζεται στους 

άξονες: Άσυλο, Ένταξη-Νόμιμη Μετανάστευση, Επαναπατρισμός, Αλληλεγγύη, 

διασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προσέγγιση και πλήρη κάλυψη των αναγκών 

που τίθενται στο Εθνικό Πρόγραμμα. 

Η συνεκτικότητα των στόχων του ΕΠ με άλλα συγχρηματοδοτούμενα από την 

ΕΕ προγράμματα λήφθηκε υπόψη κατά το σχεδιασμό του ΕΠ και στο πλαίσιο 

αυτό προσδιορίστηκαν οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ 

(Κέντρα Κοινότητας σε Δήμους). 

Κατά την υλοποίηση των επί μέρυς δράσεων του ΕΠ, επίσης λαμβάντονται 

υπόψη οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το μηχανισμό της έκτακτης 

βοήθειας του Ταμείου και από τη DG ECHO. 

 

 

 

4.1 
 

Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση άλλων παρεμβάσεων με παρόμοιους στόχους 

και ελήφθη υπόψη η αξιολόγηση αυτή στο στάδιο του προγραμματισμού; 
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Οι φορείς που συμμετείχαν στον προγραμματισμό του Εθνικού Προγράμματος, 

ήταν κατά κύριο λόγο τα αρμόδια Υπουργεία για την άσκηση των πολιτικών 

στους τομείς ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης, όπως το Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εσωτερικών,  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εξωτερικών, 

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, κλπ., καθώς και υπηρεσίες του δημοσίου, 

όπως η Ελληνική Αστυνομία, κλπ.    

Οι εν λόγω αρχές, συμμετείχαν ενεργά κατά το σχεδιασμό του Εθνικού 

Προγράμματος, κυρίως με την υποβολή προτάσεων ως προς τον προσδιορισμό 

της στρατηγικής, των ειδικών στόχων και τις προτεραιότητες παρέμβασης. 

Ακόμα και σήμερα, οι παραπάνω αρχές παρακολουθούν και καταγράφουν τις 

ανάγκες που προκύπτουν στους τομείς παρέμβασής τους και προωθούν τις 

προτάσεις τους για την αντιμετώπιση των εν λόγω αναγκών στην Υπεύθυνη 

Αρχή και στην Εντεταλμένη Αρχή - Υπηρεσία Ασύλου, προκειμένου να 

διερευνηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησής τους. 

Επιπλέον, οι παραπάνω αρχές συμμετέχουν και στην εφαρμογή του Εθνικού 

Προγράμματος, με τον σχεδιασμό δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το 

ΕΠ., αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις επί μέρους 

διευθύνσεις τους. 

Σημειώνεται πως οι παραπάνω αρχές συμμετείχαν στο σχεδιασμό και εφαρμογή 

του Προγράμματος “Solidarity and Management of MigrationFlows” (SOLID), 

καθώς επίσης συμμετέχουν και στο σχεδιασμό και εφαρμογή και άλλων 

συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ Προγραμμάτων, όπως τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ, μεταφέροντας αυτήν την εμπειρία στο σχεδιασμό και 

τον προγραμματισμό των δράσεων του Προγράμματος. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να δημιουργηθεί η στρατηγική του 

προγράμματος κατά τέτοιο τρόπο που ενσωμάτωνε τις πολιτικές των επιμέρους 

τομέων και την εμπειρία μέσω παρατηρήσεων των αρχών που διέθεταν την 

εμπειρία και γνώση από την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων. 

 

 

 

4.2 
 

Θεσπίστηκαν μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ του Ταμείου και άλλων 

παρεμβάσεων με παρόμοιους στόχους για την περίοδο εφαρμογής; 

 
 

Κατά την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος, η Υπεύθυνη Αρχή προχώρησε 

σε εκτενές πρόγραμμα διαβούλευσης με τις εμπλεκόμενες αρχές, προκειμένου 

να διασφαλίσει ότι οι κύριες δράσεις του προγράμματος θα ανταποκριθούν στις 

πραγματικές ανάγκες και δεν θα υπάρξουν επικαλύψεις με άλλες δράσεις. 

Επίσης και με δεδομένο ότι η Υπεύθυνη Αρχή αποτελεί υπηρεσία του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δηλαδή του αρμόδιου Υπουργείου που 

εποπτεύει τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ανάπτυξε συνεργασία με 

τις υπηρεσίες του, προκειμένου  να διασφαλίστι τη συνοχή μεταξύ των δράσεων 

του ΕΠ και αυτών που χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία της Ε.Ε. 
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Τέλος, σημειώνεται ότι εκπρόσωποι των Υπουργείων που ασκούν την πολιτική 

στον τομέα ευθύνης τους, εκπρόσωποι του ΕΣΠΑ, εκπρόσωποι της Ε.Ε., 

εκπρόσωποι άλλων φορέων συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Εθνικού Προγράμματος, αρμοδιότητα της οποίας είναι η στήριξη της εφαρμογής 

του Εθνικού Προγράμματος, η παρακολούθηση της προόδου του και η επίτευξη 

των στόχων του, καθώς και ο συντονισμός του Ταμείου και των συνεργειών και 

συμπληρωματικότητά του και με άλλα εθνικά ή ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, 

για την επίτευξη των ειδικών και κοινών στόχων αυτών και των ειδικών 

κανονισμών. 

Εκτός των ανωτέρω, η Υπεύθυνη Αρχή είναι σε συνεχή συνεργασία με τις 

αρμόδιες Γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME, DG 

ECHO), καθώς επίσης και με τους αρμοδίους εκπροσώπους των θεσμών που 

επιβλέπουν την υλοποίηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. 

 

 

 

4.3 
 

Οι δράσεις που εφαρμόστηκαν μέσω του Ταμείου ήταν συνεκτικές και χωρίς 

αντιφάσεις σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις που είχαν παρόμοιους στόχους; 

 
 

Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέσω του Ταμείου, είναι σε μεγάλο βαθμό 

συνεκτικές και χωρίς αντιφάσεις με παρεμβάσεις άλλων ταμείων. 

Συγκεκριμένα, για τον Ειδικό Στόχο 1 – Άσυλο  / Εθνικό Στόχο 1 – 

Υποδοχή/Άσυλο, προγραμματίστηκε η υλοποίηση της ενίσχυσης των 8.500 

θέσεων στις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας ή/και στα Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο 2017, βάσει του οποίου 

προβλέπονταν η χρηματοδότηση από την DG ECHO της λειτουργίας των δομών 

φιλοξενίας στην ενδοχώρα και η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων 

Πρώτης Υποδοχής που λειτουργούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το 

Εθνικό Πρόγραμμα, και ταυτόχρονα η λήξη της χρηματοδότησης τους από την 

έκτακτη βοήθεια. 

Σε ότι αφορά στον Ειδικό Στόχο 2 - Ένταξη/νόμιμη μετανάστευση προκειμένου 

να ενισχυθεί η ικανότητα υποστήριξης της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών 

σε τοπικό επίπεδο, προβλέφθηκαν παρεμβάσεις που είναι σε συνάφεια και έχουν 

συμπληρωματικό χαρακτήρα  ως προς τις υπηρεσίες που παρέχονταν από τα 

Κέντρα Κοινότητας που λειτουργούν στους ΟΤΑ Α Βαθμού με τη 

συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μέσω των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επιπλέον, προβλέφθηκε η 

δυνατότητα χρηματοδότησης δράσης για το συντονισμό των δραστηριοτήτων 

ένταξης στο πλαίσιο της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας σε συνεργασία 

με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ 

(ΕΥΣΕΚΤ), τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιφερειακών και Τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά και τη Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης του 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

Επιπλέον, κατά τον προγραμματισμό προβλέφθηκαν παρεμβάσεις που είναι σε 

συνάφεια με τις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ και δρουν 

συμπληρωματικά με δράσεις εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, δράσεις 



 

 

 

EL 33  EL 

μεσολάβησης, ένταξης και συμβουλευτικής υποστήριξης, δράσεις για την 

στέγαση προσφύγων σε μισθωμένες κατοικίες, αλλά και δράσεις 

ολοκληρωμένης παρέμβασης για την ένταξη των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας.  

Τέλος, σε ότι αφορά στον Ειδικό Στόχο 3 – Επαναπατρισμός, προβλέφθηκαν 

παρεμβάσεις που είναι σε συνάφεια με δράσεις που χρηματοδοτούνται από την 

DG HOME για την προώθηση προσφύγων από το σημείο εισόδου σε άλλες 

χώρες της ΕΕ ή σε άλλες δομές εντός Ελλάδος, την ενίσχυση των δομών 

φιλοξενίας σε υποδομές, εξοπλισμό και υπηρεσίες για τη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων και την 

ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας των δράσεων 

 

 

 

5 
 

Συμπληρωματικότητα 

 

5 
 

Το συνολικό ερώτημα: Οι στόχοι που καθορίζονται στο εθνικό πρόγραμμα και 

οι αντίστοιχες δράσεις που εφαρμόστηκαν ήταν συμπληρωματικά εκείνων που 

ορίζονται στο πλαίσιο άλλων πολιτικών, ιδιαίτερα εκείνων που επιδιώκονται από 

το κράτος μέλος; 

 
 

Το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 

κατά κύριο λόγο λειτουργεί συμπληρωματικά κυρίως με δράσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου. 

Οι δράσεις που εντάσσονται για χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα 

επιδιώκεται να μην χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας 

ή να μην χρηματοδοτούνται για παρόμοια έργα την ίδια περίοδο, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται πάντα η μη διπλή χρηματοδότηση δράσεων/έργων/ επί μέρους 

ενεργειών τους από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης της Ε.Ε. 

Επιπλέον, σημειώνεται πως οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στους ειδικούς 

στόχους του Εθνικού Προγράμματος, δεν βρίσκονται σε άμεση 

συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα χρηματοδότησης της Ε.Ε. (π.χ. ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, άλλα ταμεία ή προγράμματα της ΕΕ, κλπ), 

με εξαίρεση τα Κέντρα Κοινότητας που λειτουργούν στους Δήμους με τη 

συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ. 

 

 

 

5.1 
 

Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση άλλων παρεμβάσεων με συμπληρωματικούς 

στόχους και ελήφθη υπόψη η αξιολόγηση αυτή στο στάδιο του 

προγραμματισμού; 
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Οι βασικοί εταίροι για το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης είναι κατά κύριο λόγο τα αρμόδια Υπουργεία για 

την άσκηση των πολιτικών στους τομείς ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης, 

όπως το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εσωτερικών,  Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Υγείας, κλπ.  

Οι εν λόγω εταίροι, συμμετείχαν ενεργά κατά το σχεδιασμό του Εθνικού 

Προγράμματος, κυρίως με την υποβολή προτάσεων ως προς τον προσδιορισμό 

της στρατηγικής των ειδικών στόχων και τις προτεραιότητες παρέμβασης. 

Ακόμα και σήμερα, οι παραπάνω εταίροι παρακολουθούν και καταγράφουν τις 

ανάγκες που προκύπτουν στους τομείς παρέμβασής τους και προωθούν τις 

προτάσεις τους για την αντιμετώπιση των εν λόγω αναγκών στην Υπεύθυνη 

Αρχή και στις Εντεταλμένες Αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν οι 

δυνατότητες χρηματοδότησής τους. 

Σημειώνεται πως οι παραπάνω αρχές συμμετείχαν στο σχεδιασμό και εφαρμογή 

του Προγράμματος “Solidarity and Management of MigrationFlows” (SOLID), 

καθώς επίσης συμμετέχουν και στο σχεδιασμό και εφαρμογή και άλλων 

συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ Προγραμμάτων, όπως τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ, μεταφέροντας αυτήν την εμπειρία στο σχεδιασμό και 

τον προγραμματισμό των δράσεων του Προγράμματος. 

Επιπλέον, οι παραπάνω εταίροι συμμετέχουν στην εφαρμογή του Εθνικού 

Προγράμματος, με τον σχεδιασμό δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το 

ΕΠ., αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους είτε ως φορείς άσκησης 

πολιτικής ή/και μέλη της Επ. Παρακολούθησης είτε ως δικαιούχοι. 

Τέλος, για την προετοιμασία του Εθνικού Προγράμματος, η Υπεύθυνη Αρχή 

προχώρησε σε εκτενές πρόγραμμα διαβούλευσης με εμπλεκόμενους εταίρους 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κύριες δράσεις του προγράμματος θα 

ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες και δεν θα υπάρξουν επικαλύψεις με 

άλλες δράσεις. Αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης, ήταν να δημιουργηθεί η 

στρατηγική του προγράμματος κατά τέτοιο τρόπο που ενσωμάτωσαν τις 

παρατηρήσεις και διορθώσεις των εμπλεκομένων που διέθεταν την εμπειρία και 

γνώση από την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων. 

 

 

 

5.2 
 

Θεσπίστηκαν μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ του Ταμείου και άλλων 

παρεμβάσεων με παρόμοιους στόχους για να εξασφαλιστεί η 

συμπληρωματικότητά τους για την περίοδο εφαρμογής; 

 
 

Κατά την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος, η Υπεύθυνη Αρχή προχώρησε 

σε εκτενές πρόγραμμα διαβούλευσης με εμπλεκόμενες αρχές, προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι οι κύριες δράσεις του προγράμματος θα ανταποκριθούν στις 

πραγματικές ανάγκες, θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και χωρίς 

επικαλύψεις με άλλες δράσεις και είναι σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες . 

Οι εν λόγω αρχές συμμετέχουν στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος, με 

τον σχεδιασμό δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ., είτε ως φορείς 
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άσκλησης πολιτικής είτε ως δικαιούχοι. 

Τέλος, σημειώνεται ότι εκπρόσωποι των Υπουργείων που ασκούν την πολιτική 

σε τομείς παρέμβασης του ΕΠ, εκπρόσωποι του ΕΣΠΑ, εκπρόσωποι της Ε.Ε., 

εκπρόσωποι άλλων φορέων συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Εθνικού Προγράμματος, αρμοδιότητα της οποίας είναι η στήριξη της εφαρμογής 

του Εθνικού Προγράμματος, η παρακολούθηση της προόδου του και η επίτευξη 

των στόχων του, καθώς και ο συντονισμός του Ταμείου και των συνεργειών και 

συμπληρωματικότητά του και με άλλα εθνικά ή ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, 

για την επίτευξη των ειδικών και κοινών στόχων αυτών και των ειδικών 

κανονισμών. 

Εκτός των ανωτέρω, η Ειδική Γραμματέας και η Υπεύθυνη Αρχή είναι σε 

συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (DG HOME, DG ECHO), καθώς επίσης και με τους αρμόδιους 

εκπροσώπους των θεσμών που επιβλέπουν την υλοποίηση του προγράμματος 

οικονομικής προσαρμογής. 

 

 

 

5.3 
 

Δημιουργήθηκαν μηχανισμοί με σκοπό να αποτραπεί η αλληλεπικάλυψη των 

μέσων χρηματοδοτικής στήριξης; 

 
 

Οι συνεργασίες που αναπτύσσει η Υπεύθυνη Αρχή με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του Εθνικού 

Προγράμματος, την Επ. Παρακολούθησης, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

της Ε.Ε. διασφαλίζουν τη μη αλληλοεπικάακυψη των μέσων χρηματοδοτικής 

στήριξης τόσο στη φάση του προγραμματισμού όσο και στη φάση της 

υλοποίησης. 

Σημειώνεται ότι οι δράσεις που εντάσσονται για χρηματοδότηση από το Εθνικό 

Πρόγραμμα επιδιώκεται να μην χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό 

Έκτακτης Βοήθειας ή να μην χρηματοδοτούνται για παρόμοια έργα την ίδια 

περίοδο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πάντα η μη διπλή χρηματοδότηση 

δράσεων/έργων/ επί μέρους ενεργειών τους από διαφορετικές πηγές 

χρηματοδότησης της Ε.Ε. Κατά τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις των 

δράσεων που διενεργούν η υπεύθυνη και εντεταλμένη αρχή επαληθεύουν τη μη 

διπλή χρηματοδότηση των δαπανών τους από περισσότερες πηγές 

χρηματοδότησης της Ε.Ε. 

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στους ειδικούς στόχους του 

Εθνικού Προγράμματος, δεν βρίσκονται σε άμεση συμπληρωματικότητα με 

άλλα μέσα χρηματοδότησης της Ε.Ε. (π.χ. ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία, άλλα ταμεία ή προγράμματα της ΕΕ, κλπ). 

Εξαίρεση αποτελούν οι παρεμβάσεις του ειδικού στόχου της ένταξης, ο οποίος 

λειτουργεί συμπληρωματικά με δράσεις ένταξης που χρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν τα Κέντρα 

Κοινότητας των Δήμων, η λειτουργία των οποίων χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ 

μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στα εν λόγω Κέντρα 
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δύναται να λειτουργήσουν και Κέντρα Ένταξης Μεταναστών, ως Παραρτήματα 

για την παροχή υπηρεσιών προς τους μετανάστες - πρόσφυγες που διαμένουν 

μόνιμα στη χώρα. 

 

 

 

6 
 

Προστιθέμενη αξία για την ΕΕ 

 

6 
 

Το συνολικό ερώτημα: Προέκυψε προστιθέμενη αξία από τη στήριξη της ΕΕ; 

 
 

Η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης με τη στήριξη της Ε.Ε., η οποία αύξησε σημαντικά τους 

κοινοτικούς πόρους που διαμοιράστηκαν στα κράτη-μέλη, επιμερίζοντας εν 

μέρει τις οικονομικές πιέσεις που το κάθε ένα από αυτά υφίσταται,  δημιουργεί 

σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς δίνεται η δυνατότητα: 

 να οργανωθούν καλύτερα οι νόμιμοι οδοί των προσφυγικών ροών, μέσα 

από την καλύτερη διοικητική διαχείριση, τη μείωση του χρόνου 

διεκπεραίωσης των διαδικασιών (π.χ. χορήγησης ασύλου) και την 

εξοικονόμηση υλικών και άυλων πόρων, 

 να προωθηθεί ευρύτερη διεθνής προστασία για τους πρόσφυγες και τους 

αιτούντες άσυλο, 

 να ενισχυθούν οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων 

διεθνούς προστασίας, 

 να διεκπεραιωθεί στο βέλτιστο βαθμό το θέμα της εθελούσιας 

επιστροφής που για την Ελλάδα συνιστά νέο πεδίο πολιτικής σε 

αντιδιαστολή με τις αναγκαστική επιστροφή, 

 να ενισχυθεί περαιτέρω η επιχειρησιακή ικανότητα της Υπηρεσίας 

Ασύλου, 

 να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν νέα μεθοδολογικά εργαλεία για την 

παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των μέτρων και των δράσεων 

για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης αλλά και την αντιμετώπιση 

των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης. 

 

 

 

6.1 
 

Ποια είναι τα κύρια είδη προστιθέμενης αξίας που προκύπτουν από τη στήριξη 

του Ταμείου (όγκος, πεδίο εφαρμογής, ρόλος, διαδικασία); 

 
 

Η υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης συμβάλλει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε πολλαπλά επίπεδα. 

Καταρχήν μέσα από την εφαρμογή των προβλεπόμενων δράσεων, επιτυγχάνεται 

η ιεράρχηση των στοχεύσεων και προτεραιοτήτων σε βραχυπρόθεσμες δράσεις 

για τη σταθεροποίηση της τρέχουσας κατάστασης και σε μακροπρόθεσμα μέτρα 
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για τη δημιουργία ενός συστήματος που δεν μεταβάλλεται και 

αναδιαμορφώνεται χωρίς τεκμηριωμένη αναγκαιότητα. Ως εκ τούτου η 

προστιθέμενη αξία συνίσταται σε οφέλη που άπτονται της βέλτιστης δομικής 

σύστασης του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του 

προσφυγικού προβλήματος, αλλά και τον καλύτερο καταμερισμό των υλικών 

και ανθρώπινων πόρων για την υλοποίηση παρεμβάσεων, ανάλογα με την 

ιεράρχηση των αναγκών. 

Σε δεύτερο επίπεδο, η στήριξη μέσω του Ταμείου συνέβαλε στην υιοθέτηση 

ολικής προσέγγισης του ζητήματος. 

Επίσης, η ενεργοποίηση του ΤΑΜΕ συνέβαλε στην άμεση αντιμετώπιση του 

ζητήματος διαχείρισης των προσφυγικών ροών. Παρόλο που υπάρχουν ήδη 

νομοθετήματα, χρηματοδοτικοί πόροι και μηχανισμοί που έχουν θεσπιστεί για 

την αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης, τα μέσα αυτά δεν είχαν τεθεί σε 

εφαρμογή, δεν είναι γνωστά ή δεν αξιοποιούνται επαρκώς. Ως εκ τούτο, η 

στήριξη του Ταμείου συνέβαλε στην ενίσχυση των διαδικασιών αλλά και στην 

οριοθέτηση των ρόλων του κάθε εμπλεκόμενου φορέα ή υπηρεσίας. 

Η σημαντικότερη όμως συμβολή συνίσταται στον καλύτερο συντονισμό των 

διαδικασιών κατά την εφαρμογή των δράσεων, εξασφαλίζοντας αμεσότερα και 

μακρόχρονα αποτελέσματα, αλλά και στη δημιουργία υποδομών με αυξημένη 

δυναμικότητα ώστε να διαχειριστεί η χώρα πιο αποτελεσματικά την υποδοχή και 

πρώτη καταγραφή των προσφύγων που εισέρευσαν σε αριθμούς πολύ 

μεγαλύτερους από τους προβλεπόμενους. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, 

κυρίως όσες προκύπτουν από τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, 

έχοντας υιοθετήσει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο, σεβόμενη πάντα το 

σχετικό διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδίως δε τα κείμενα που αναφέρονται 

στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

 

 

6.2 
 

Το κράτος μέλος θα είχε εκτελέσει τις δράσεις που απαιτούνται για την 

εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στους τομείς που στηρίζει το Ταμείο χωρίς τη 

χρηματοδοτική στήριξη του τελευταίου; 

 
 

Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής είναι υποχρεωμένη να διαχειριστεί ένα πολύ 

σημαντικό πρόβλημα όχι μόνο εθνικό αλλά ευρωπαϊκό κατ’ ουσίαν, εν μέσω 

μάλιστα δυσχερών οικονομικών συνθηκών που ως απόρροια της πρόσφατης 

οικονομικής κρίσης. Ως εκ τούτου, ο δυσανάλογος όγκος των μεταναστών και 

των προσφύγων που εισρέουν στη χώρα σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 

κράτη δημιούργησε την ανάγκη επιπρόσθετης και εντατικής υποστήριξης των 

προσπαθειών της ελληνικής πολιτείας για βελτίωση του συστήματος αιτήσεων 

και παροχής ασύλου, αλλά και ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία 

και την ελληνική αγορά εργασίας σε συνθήκες νομιμότητας. Επιπλέον, 

διαπιστώθηκε ότι στην Ελλάδα δεν παρέχεται επαρκώς σύστημα υποστήριξης 

των ασυνόδευτων ανηλίκων, επηρεάζοντας αρνητικά όλες τις προσπάθειες για 
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τη βελτίωση της προστασίας τους. 

Συνεπώς, χωρίς τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ε.Ε. μέσω της λειτουργίας 

του ΤΑΜΕ, το ελληνικό κράτος δεν θα ήταν σε θέση να διασφαλίσει τη 

βιωσιμότητα λειτουργίας των κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας, αλλά και να 

ενισχύσει τόσο τη δυναμικότητα των υποδομών υποδοχής, καταγραφής και 

στέγασης των προσφύγων όσο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

μέσα από τον εμπλουτισμό τους με δράσεις που αφορούσαν στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, νομική 

βοήθεια, υπηρεσίες διερμηνείας, συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε 

άλλες δομές και υπηρεσίες, παράλληλες δράσεις (μαθήματα ελληνικής γλώσσας, 

διαπολιτισμικές δράσεις κλπ), όπως προβλέπονται στον Εθνικό Στόχο 1: Νόμιμη 

μετανάστευση, στον Εθνικό Στόχο 2: Ένταξη του Ειδικού Στόχου 2. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, η χρηματοδοτική στήριξη της Ε.Ε. συνεπικούρησε ώστε οι 

ελληνικές αρχές να διαχειριστούν τις πρωτοφανείς προσφυγικές ροές στη χώρα 

δημιουργώντας το συντομότερο δυνατό δομές φιλοξενίας και καταργώντας τους 

χώρους, όπου πρόσφυγες και μετανάστες έβρισκαν πρόχειρο κατάλυμα. Μέσα 

σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταφέρθηκαν άτομα από πλατείες και πάρκα σε 

οργανωμένες δομές, ενώ εκκενώθηκαν με επιτυχία και χωρίς άσκηση βίας οι 

αυτοσχέδιοι και ακατάλληλοι καταυλισμοί που είχαν δημιουργηθεί στα βόρεια 

σύνορα της χώρας. 

Επιπλέον, η χρηματοδοτική στήριξη συνέβαλε στον υψηλότερο βαθμό τήρησης 

και εφαρμογής των διακρατικών συμφωνιών και του ενωσιακού νομοθετικού 

πλαισίου (π.χ. κανονισμοί Δουβλίνο ΙΙ & ΙΙΙ) από μεριάς του ελληνικού κράτους, 

ενώ δίνεται η δυνατότητα για βελτίωση της ικανότητας της χώρας μέσα από την 

ανάπτυξη συνεργασιών (Εθνικός Στόχος 3: Συνεργασία του Ειδικού Στόχου 3: 

Επαναπατρισμός) και κοινών διαδικασιών επαναπατρισμού, επανένταξης, 

επανένωσης οικογενειών (Ειδικές δράσεις 5, 6 και 7 του Εθνικού Στόχου 3) 

αλλά και μετεγκατάστασης με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΙΟΜ) 

και την Ύπατη Αρμοστεία (UNHCR), όπως προβλέπεται στον Εθνικό Στόχο 1: 

Μετεγκατάσταση του Ειδικού Στόχου 4: Αλληλεγγύη. 

Επιπρόσθετα, η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα μέσω του Εθνικού 

Προγράμματος του ΤΑΜΕ να θεσπίσει σύγχρονο νομικό πλαίσιο που θα 

συνοδεύεται από πιλοτικό πρόγραμμα για το σύστημα κηδεμονίας για 

ασυνόδευτους ανήλικους που ζητούν ή όχι άσυλο (Ειδική Δράση 4 του ΤΑΜΕ 

του Εθνικού Στόχου 3: Ικανότητα). 

 

 

 

6.3 
 

Ποιες θα ήταν οι πιθανότερες συνέπειες από τη διακοπή της στήριξης του 

Ταμείου; 

 
 

Το εγχείρημα της ελληνικής πολιτείας να διαχειριστεί τις συνέπειες της 

προσφυγικής κρίσης που εκδηλώθηκαν με τις έντονες μεταναστευτικές ροές 

τροφοδοτείται σε σημαντικό βαθμό από τη χρηματοδοτική στήριξη μέσω του 

ΤΑΜΕ, που καλύπτει ευρείας κλίμακας δράσεις. 

Ως εκ τούτου, το ενδεχόμενο διακοπής της εφαρμογής του Εθνικού 
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προγράμματος του ΤΑΜΕ θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες οι οποίες θα είναι 

άμεσα ορατές στους προσφυγικούς πληθυσμούς, μιας και θα μειωθεί η 

ικανότητα και η επάρκεια της χώρας να διαχειριστεί με επιτυχία όλα τα θέματα 

που επισύρει η προσφυγική κρίση με ιδίους πόρους στο βαθμό που υπάρχουν 

σήμερα και να τηρήσει τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει βάσει του ευρωπαϊκού 

δικαίου. Συνακόλουθα και δεδομένης της ήδη δυσμενούς οικονομικής και 

κοινωνικής συγκυρίας για τη χώρα που πλήττεται από δυσεπίλυτα και σύνθετα 

προβλήματα όπως ανεργία και εγκληματικότητα, η αδυναμία διαχείρισης των 

προσφύγων αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες γενικότερα στη 

δημοσιονομική κατάσταση του ελληνικού κράτους αλλά και στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο, λόγω διάσπασης της κοινωνικής συνοχής, εμφάνισης ή και 

παγίωσης των κοινωνικών αντιθέσεων και εκδήλωση ενδεχόμενων κοινωνικών 

αναταραχών. 

Ως κράτος μέλος της Ε.Ε., η Ελλάδα δεν θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει έναν 

από τους στόχους της Ε.Ε. που αφορά στην προαγωγή της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη κοινωνικά 

δικαιώματα και ειδικότερα την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσει δυνατή την κατάλληλη 

κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων 

πόρων. 

 

 

 

6.4 
 

Σε ποιον βαθμό οι δράσεις που είχαν τη στήριξη του Ταμείου οδήγησαν σε 

όφελος στο επίπεδο της Ένωσης; 

 
 

Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ε.Ε. που έχει δεχθεί από τις μεγαλύτερες ροές 

προσφύγων αντανακλά την εμβληματική ένδειξη της αυξανόμενης σύγκρουσης 

Βορρά-Νότου της ΕΕ στον τομέα του ασύλου. Με τη στήριξη του Ταμείου 

όμως, επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η άμβλυνση των ανισοτήτων λόγω των 

δυσανάλογων πιέσεων που δέχονται συγκεκριμένα κράτη – μέλη του νότου 

(Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρος), οι οποίες ως πρώτες ασφαλείς χώρες 

υποδοχής των αιτούντων άσυλο κυρίως από Αφρική και Ασία (από όπου και 

προέρχεται και ο μεγαλύτερος αριθμός των αιτούντων άσυλο), δεν κατάφεραν 

πάντα να ανταποκριθούν με επιτυχία. Ως εκ τούτου, η στήριξη από το ΤΑΜΕ 

δεν αποτελεί απλά μια μείζονος σημασίας εθνική επιδίωξη, αλλά συμβάλλει 

γενικότερα στην ισορροπία εντός του κοινοτικού χώρου, αντανακλώντας τα 

πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την Ε.Ε. 

Επιπλέον συμβάλλει στη διαμόρφωση κοινών αξιών και αρχών προς τη 

δημιουργία των θεμελίων ενός Ευρωπαϊκού Δικαίου Ασύλου αλλά και στη 

δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης προς 

όφελος της Ε.Ε. 

Επίσης, η χρηματοδοτική στήριξη και η έκτακτη βοήθεια μέσω του ΤΑΜΕ 

συνεπικούρησε στην εξοικονόμηση χρόνου ώστε τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 

οργανώσουν καλύτερα τις συνθήκες υποδοχής, φιλοξενίας και ένταξης των 

προσφύγων που θα υποδέχονταν και υποδέχτηκαν, ώστε να περιοριστούν τυχόν 



 

 

 

EL 40  EL 

συστημικές ανεπάρκειες.  

Επιπρόσθετα, συνέβαλε στη συγκράτηση του πληθυσμού στην Ελλάδα 

αποτρέποντας νέα κύματα μετανάστευσης. 

Τέλος, η υποστήριξη της Ελλάδας συνδέεται με την εξυπηρέτηση θεμελιωδών 

στόχων της Ε.Ε., που αφορούν στην προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής, στη διασφάλιση θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων όπως 

η προώθηση της απασχόλησης, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

εργασίας, η κοινωνική προστασία, κλπ. 

 

 

 

7 
 

Βιωσιμότητα 

 

7 
 

Το συνολικό ερώτημα: Τα θετικά αποτελέσματα των έργων που στηρίχθηκαν 

από το Ταμείο είναι πιθανόν να διαρκέσουν μετά τη λήξη της στήριξης από το 

Ταμείο; 

 
 

Η βιωσιμότητα των παρεμβάσεων του ΤΑΜΕ αντανακλώνται στη δυνατότητα 

διατήρησης των αποτελεσμάτων και μετά τη λήξη της χρηματοδότησής τους. 

Ειδικότερα, η ενίσχυση και βελτίωση των διαδικασιών ασύλου ενέχει υψηλό 

βαθμό διατηρησιμότητας, καθώς θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και πέραν του 

προγράμματος διασφαλίζοντας βέλτιστους χρόνους διεκπεραίωσης, 

εξοικονόμηση υλικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς επίσης και τήρηση των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τις διακρατικές συμφωνίας και το οικείο εθνικό 

και κοινοτικό δίκαιο. 

Επιπλέον, μετά τη λήξη της  χρηματοδοτικής στήριξης από το ΤΑΜΕ, θα 

συνεχιστεί η θετική συμβολή του, καθώς θα έχει κεφαλαιοποιηθεί και θα 

αξιοποιείται στο διηνεκές η κεκτημένη πια τεχνογνωσία από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, εξασφαλίζοντας υψηλή αποτελεσματικότητα των 

μελλοντικών παρεμβάσεων. 

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος των διαδικασιών που αφορούν θέματα 

άμεσης και οριστικής επίλυσης όπως η φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων 

και η επανένωση οικογενειών, είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν ολοσχερώς 

ώστε να μην υπάρξει η ανάγκη επαναντιμετώπισής τους στο μέλλον που 

επισύρει την αξίωση για βιώσιμη συνέχιση και αξιοποίηση των θετικών 

αποτελεσμάτων. 

 

 

 

7.1 
 

Ποια ήταν τα κύρια μέτρα που υιοθετήθηκαν από το κράτος μέλος για να 

εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των έργων που υλοποιήθηκαν 
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με τη στήριξη του Ταμείου (τόσο στο στάδιο του προγραμματισμού όσο και της 

υλοποίησης); 

 
 

Παρόλο που το προβλεπόμενο Εθνικό Πρόγραμμα του ΤΑΜΕ προβλέπει μια 

σειρά δράσεων που εκ των πραγμάτων δεν πρέπει να έχουν συνέχεια, καθώς 

πρέπει να επιλυθούν οριστικά, για την πλειοψηφία των παρεμβάσεων είναι 

σκόπιμο να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και πέραν της λήξης του 

προγράμματος, καθώς το προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα δεν είναι 

δυνατό να επιλυθούν με εφάπαξ μέτρα.  

Ως εκ τούτου, κατά την εφαρμογή του προγράμματος υιοθετήθηκαν μια σειρά 

μέτρων που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιώσιμης διατήρησης 

των θετικών αποτελεσμάτων. Τέτοια μέτρα είναι: 

 η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, 

αλλά και με φορείς όπως ο ΙΟΜ, η EASO, η Ύπατη Αρμοστεία, η 

UNICEF, οι ΜΚΟ, καθώς και η ανάπτυξη συνεργειών με 

συμπληρωματικές δομές όπως τα Κέντρα Κοινότητας, το Δίκτυο των 

Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τις γυναίκες 

θύματα βίας ή και πολλαπλών διακρίσεων, τα Κέντρα Ένταξης 

Μεταναστών, κλπ., 

 η διάχυση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων και η ευαισθητοποίηση 

όλων των εμπλεκόμενων αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου 

ώστε να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικής 

αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς, αλλά και να περιοριστούν τα 

φαινόμενα ξενοφοβίας, ρατσισμού και καταπολέμησης της 

διαφορετικότητας, 

 η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των παρεμβάσεων του ΤΑΜΕ με 

τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ ιδιαίτερα εκείνων που 

προβλέπεται να στηρίξουν την ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για 

τη βελτίωση των γλωσσικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, τη 

βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες, την προώθηση της πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για την 

ενίσχυση διαπολιτισμικών ανταλλαγών και την προώθηση εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης που απευθύνονται τόσο στις κοινότητες υποδοχής όσο 

και στους μετανάστες 

 η υιοθέτηση των οδηγιών της Ε.Ε. για τη βελτίωση των προτύπων όσον 

αφορά τις συνθήκες υποδοχής και τις διαδικασίες ασύλου, ώστε η χώρα 

να τηρεί σαφώς καθορισμένους και απλούς δείκτες ποιότητας, καθώς και 

την ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 

αιτούντων άσυλο, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευάλωτων 

ομάδων, όπως τα παιδιά, οι γυναίκες κλπ.. 

  

 

 

 

7.2 
 

Δημιουργήθηκαν μηχανισμοί για να διασφαλιστεί ο έλεγχος της βιωσιμότητας 

στο στάδιο του προγραμματισμού και της υλοποίησης; 
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Οι συνεργασίες που αναπτύσσει η Υπεύθυνη Αρχή με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του Εθνικού 

Προγράμματος, τον προογραμματισμό και  εφαρμογή άλλων 

συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων, την Επ. Παρακολούθησης, 

καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων με δυνατότητα διατήρησης των 

αποτελεσμάτων και των ωφελειών και μετά τη λήξη της χρηματοδότησής τους, 

ή/και τη κεφαλαιοποίηση της θετικής συμβολής και της αξιοποίησης της 

κεκτημένης τεχνογνωσίας. 

Τέλος αξίζει να επισημανθεί ότι η παρούσα αξιολόγηση αποτελεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την Επιτροπή Παρακολούθησης, προκειμένου να λάβει γνώση για 

την πορεία προόδου της υλοποίησης του προγράμματος, την επίτευξη των 

τεθέντων στόχων, αλλά και το βαθμό επίτευξης της διατηρησιμότητας και 

βιώσιμης λειτουργίας των παρεμβάσεων μετά το πέρας της χρηματοδότησης από 

το Ταμείο. 

 

 

 

7.3 
 

Σε ποιον βαθμό αναμένεται να συνεχιστούν και μετέπειτα τα 

αποτελέσματα/οφέλη των δράσεων που στήριξε το Ταμείο; 

 
 

Δεδομένου ότι απώτερος στόχος του προγράμματος αποτελεί η υποστήριξη των 

προσπαθειών της Ελλάδας για την υιοθέτηση και ανάπτυξη 

α) ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης 

(CommonEuropeanAsylumSystem, CEAS), 

β) μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης νόμιμων μεταναστών και 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας καθώς και 

γ) μιας αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφών, τηρώντας τις αρχές της 

αξιοπρέπειας και της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

αναμένεται τα οφέλη να είναι σε πολλαπλά επίπεδα τόσο για αυτές καθαυτές τις 

ομάδες-στόχου όσο και για την Ελλάδα αλλά και την Ε.Ε. συνολικά. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα αναμενόμενα αποτελέσματα οφείλουν να χαρακτηρίζονται 

από υψηλό βαθμό διατηρησιμότητας μιας και αφορούν αφενός στην 

αποτελεσματική διαχείριση και αποφόρτιση των έντονων και πιεστικών 

μεταναστευτικών ροών που έχουν καταγραφεί προς την Ελλάδα, αφετέρου στην 

εφαρμογή, την ενίσχυση και την ανάπτυξη της κοινής ενωσιακής πολιτικής 

ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας και της 

κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων και 

των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπλέον, ο υψηλός βαθμός διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος μετά τη λήξη του διασφαλίζεται με τη λειτουργική διασύνδεση 

της πολιτικής μετανάστευσης με την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας αλλά και 
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την ενδεχόμενη εκ νέου ιεράρχηση της χρηματοδότησης των πολιτικών ένταξης. 

Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι, το Εθνικό Πρόγραμμα του ΤΑΜΕ προβλέπει 

μια σειρά δράσεων που εκ των πραγμάτων δεν πρέπει να έχουν συνέχεια και 

αλλά πρέπει να επιλυθούν οριστικά, ώστε να μην υπάρξει η ανάγκη 

επαναντιμετώπισής τους στο μέλλον που επισύρει την αξίωση για βιώσιμη 

συνέχιση και αξιοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων. Τέτοια θέματα άμεσης 

και οριστικής επίλυσης είναι η φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων και η 

επανένωση οικογενειών. 

 

 

 

8 
 

Απλούστευση και μείωση του διοικητικού φόρτου 

 

8 
 

Το συνολικό ερώτημα: Απλουστεύτηκαν οι διαδικασίες διαχείρισης του Ταμείου 

και μειώθηκε ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους του; 

 
 

Η ενοποίηση των Ταμείων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου σε ένα 

Ταμείο, ο πολυετής προγραμματισμός του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου 

και η πληρότητα του περιεχομένου του, η κατάρτιση των εθνικών κανόνων 

επιλεξιμότητας, καθώς και η δυνατότητα επιλογής μεθόδων απλοποιημένου 

κόστους συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό τόσο στην απλοποίηση των 

διαδικασιών διαχείρισης του Ταμείου όσο και στην μείωση του διοικητικού 

φόρτου για τους δικαιούχους. 

 

 

 

8.1 
 

Οι καινοτόμες διαδικασίες που καθιέρωσε το Ταμείο (απλουστευμένες επιλογές 

κόστους, πολυετής προγραμματισμός, εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας, 

πληρέστερα εθνικά προγράμματα με μεγαλύτερη ευελιξία) οδήγησαν σε 

απλούστευση για τους δικαιούχους του Ταμείου; 

 
 

Οι καινοτόμες διαδικασίες που καθιέρωσε το Ταμείο, όπως ο πολυετής 

προγραμματισμός και τα πληρέστερα εθνικά προγράμματα, η σύνταξη εθνικών 

κανόνων επιλεξιμότητας, η χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους, επιτρέπει 

στους δικαιούχους να: 

 σχεδιάσουν και υλοποιήσουν δράσεις, οι οποίες να είναι επιλέξιμες από 

ένα Εθνικό Πρόγραμμα και Ταμείο, 

 σχεδιάσουν και υλοποιήσουν δράσεις με μεγαλύτερη διάρκεια του ενός 

έτους, όπως δράσεις για την ενίσχυση εφαρμοζόμενων λειτουργιών και 

διαδικασιών, αναβάθμιση υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού, 

δημιουργία/ενίσχυση/αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων, με 

αποτελεσματικότερα και μακρόχρονα αποτελέσματα, 

 κατανοήσουν ευκολότερα και πληρέστερα τους κανόνες επιλεξιμότητας, 
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οι οποίοι ως ενιαίο κείμενο πλέον, αποτελούν ένα απλοποιημένο και 

σαφές πλαίσιο εθνικών κανόνων σχετικά με τις υποχρεώσεις του 

δικαιούχου και για τα δύο Ταμεία, 

 μειώσουν τη γραφειοκρατία αλλά και τον κίνδυνο σφαλμάτων, από τη 

χρήση απλουστεμένων επιλογών κόστους, καθώς και να εστιάσουν στις 

αποδόσεις /αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούν. 
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ΤΜΗΜΑ V: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 

 

Περιγραφή τριών «επιτυχιών», μεταξύ όλων των χρηματοδοτούμενων έργων 

 

Παράδειγμα: 1 
 

«Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» 

Προϋπολογισμός 7.000.000 € (Κοινοτική Συνδρομή 5.250.000 €) 

Η δράση με Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας &Θρησκευμάτων/ 

Τομέας Παιδείας  αφορά στην υποστήριξη της ένταξης των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών, 

ηλικίας έως 15 ετών, στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι τα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών και οι οικογένειες τους. 

Αναλυτικότερα η Δράση περιλαμβάνει την στελέχωση των δομών εκπαίδευσης με το 

κατάλληλο προσωπικό, την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και την προμήθεια και 

εγκατάσταση υποδομών κατάλληλων για εκπαίδευση εντός των δομών φιλοξενίας. 

Με την υλοποίηση της δράσης επιδιώκεται: 

 η προώθηση της διαπολιτισμικότητας, 

 η κοινωνική ευαισθητοποίηση σε θέματα αποδοχής της πολιτισμικής –φυλετικής 

ετερότητας και καταπολέμησης της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, 

 η ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών 

κουλτουρών, 

 η εκμάθηση της ελληνικής νοοτροπίας και γλώσσαςκαι εξοικείωση με τους θεσμούς 

και τις αξίες που διαμορφώνουν την καθημερινότητα στην ελληνική κοινωνία 

Το ενδιαφέρον της δράσης έγκειται στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για 

παιδιά πολιτών τρίτων χωρών με συνακόλουθο αποτέλεσμα την ένταξή τους στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η εκπαίδευση και ένταξη 

των παιδιών αυτών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι, λόγω αφενός των επικρατουσών 

συνθηκών στις χώρες προέλευσης τους και αφετέρου της ηλικίας τους, είτε δεν έχουν 

μυηθεί  καθόλου στην εκπαιδευτική κουλτούρα είτε έχουν απομακρυνθεί πολύ από αυτή 

λόγω της παρατεταμένης αποχής τους από οργανωμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

 

  

Παράδειγμα: 2 
 

«Δημιουργία Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) για την καταγραφή 

πολιτών τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» 
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Παράδειγμα: 2 

Προϋπολογισμός 6.871.233,93 € (Κοινοτική Συνδρομή 5.153.425 €) 

Η Δράση με Δικαιούχο την Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης-Τμήμα Κτιριολογικής 

Υποδομής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αφορά στην Κατασκευή Κέντρων 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στα νησιά 

του Ανατολικού Αιγαίου, από προκατασκευασμένους οικίσκους ελαφριού τύπου.   

Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν όλες οι απαραίτητες υποδομές οικοδομικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, προκειμένου να παραδοθούν σε πλήρη, κανονική και 

ασφαλή λειτουργία τα κέντρα, σύμφωνα με τις τεχνικές μελέτες των έργων. 

Η δράση συμβάλλει στην αύξηση της χωρητικότητας των ΚΥΤ που λειτουργούν στα νησιά 

του Ανατολικού Αιγαίου και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων - 

μεταναστών που διαμένουν σε αυτά. 

Οι ωφέλειες που απορρέουν από τη δράση αφορούν : 1. στην βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των προσφύγων - μεταναστών που διαμένουν στα ΚΥΤ, 2) στην διευκόλυνση 

των δημόσιων υπηρεσιών στην καταγραφή και ταυτοποίηση των προσφύγων - μεταναστών 

που εισρέουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 

 

 

Παράδειγμα: 3 
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Περιγραφή μίας «αποτυχίας», μεταξύ όλων των χρηματοδοτούμενων έργων 

 

Παράδειγμα: 
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ΤΜΉΜΑ VI:    ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ 

 
 

Ο πυρήνας του έργου της Αξιολόγησης είναι τα Αξιολογητικά ερωτήματα. Η απάντηση 

βασίζεται αποκλειστικά σε αποδεικτικά στοιχεία και εμπεριστατωμένη ανάλυση. 

Διαφορετικοί τύποι μεθόδων αξιολόγησης (ποσοτική και ποιοτική) και πηγές δεδομένων 

έχουν συνδυαστεί για να διατυπωθούν οι απαντήσεις. Οι απαντήσεις καλύπτουν τους 

βασικούς όρους των ερωτημάτων, προσδιορίζοντας τους δείκτες και τα κριτήρια 

αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν για την απάντηση στην ερώτηση και αποκαλύπτουν τη 

συλλογιστική που ακολουθήθηκε στην ανάλυση. 

Τα ερωτήματα ομαδοποιούνται σύμφωνα με την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, 

καταλληλότητα, συνοχή, συμπληρωματικότητα, βιωσιμότητα, προστιθέμενη αξία της ΕΕ, 

συνάφεια, και απλούστευση/μείωση του διοικητικού φόρτου. 

Ο ΣΑ για την ανάλυση της Αποτελεσματικότητας ακολούθησε δύο προσεγγίσεις: 

1. Εξέταση των δεικτών κοινών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του Κατ’ 

Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/207 και των δεικτών εκροών 

Για την απάντηση του συνολικού ερωτήματος ο ΣΑ εξέτασε συγκεκριμένους δείκτες ανά 

ερώτημα, απάντησε στα υποερώτηματα και τελικά στο συνολικό ερώτημα και η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η χρήση πινάκων με τον κάθε πίνακα χωρισμένο ανά 

ειδικό στόχο με την αριστερή στήλη να περιλαμβάνει το πλέγμα δεικτών που ο ΣΑ 

χρησιμοποιεί για να απαντήσει στα υποερωτήματα (μεσαία στήλη) και τελικά στο συνολικό 

ερώτημα (δεξιά στήλη). 

1. Διενέργεια ποιοτικήςέρευνας. 

Συμπληρωματικά με την ανάλυση των δεικτών ο Αξιολογητής  διενέργησε και ποιοτική 

έρευνα με τη χρήση ερωτηματολόγιων. 

Ο στόχος της πρωτογενούς έρευνας είναι να παράξει ποιοτικά δεδομένα σχετικά με την 

υλοποίηση του ΕΠ ΤΑΜΕ 2014-2020, μέσω της αποτύπωσης και ανάλυσης των 

αντιλήψεων/απόψεων/προτάσεων των εμπλεκομένων μερών στις δράσεις και την 

υλοποίηση του ΕΠ. 

Τα εμπλεκόμενα μέρη τα οποία συμμετέχουν στην έρευνα είναι: 

 Εκπρόσωποι των δικαιούχων φορέων των Πράξεων του ΕΠ 

 Αρμόδια στελέχη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 

Η αποτίμηση της αποδοτικότητας γίνεται με την βοήθεια των δεικτών όπως: Αριθμός σε 

ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο της υπεύθυνης αρχής, της εντεταλμένης 

αρχής και της αρχής ελέγχου που εργάζονται για την υλοποίηση του ΤΑΜΕ-ΤΕΑ και 

αμείβονται από την τεχνική βοήθεια ή από τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε σχέση με: α) 

τον αριθμό των έργων που εκτελούνται β) το ύψος των κονδυλίων που δηλώθηκαν για το 

οικονομικό έτος. 

Ο ΣΑ χρησιμοποίησε δεδομένα τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση της πορείας 

υλοποίησης. Συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις με επαρκή στοιχεία, ο ΣΑ εξέτασε την 
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πορεία υλοποίησης των δράσεων που παρουσιάζουν πληρωμές, απορρόφηση σε σχέση με 

την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου. 

Ο ΣΑ για την εκτίμηση της Συνάφειας της Στρατηγικής του ΕΠ σε σχέση με το ιεραρχημένο 

πλαίσιο αναγκών, χρησιμοποίησε μήτρα με τα οριζόντια σύνολα να αποδίδουν τη σωρευτική 

επίδραση που ασκεί κάθε στόχος στην ικανοποίηση των διαπιστωμένων αναγκών και να 

δίνουν μια εικόνα ως προς την πραγματική ιεράρχηση των αναγκών. Τα κατακόρυφα 

σύνολα προσδιορίζουν το πλήθος των στόχων που κινούνται σε κατεύθυνση ικανοποίησης 

της εκάστοτε ανάγκης και υπό την έννοια αυτή, εκφράζουν μία ένδειξη (ποιοτική) σχετικά 

με τη σημασία που αποδίδει το έργο σε συγκεκριμένα προβλήματα. Στην περίπτωση που 

κάποιοι εκ των υφιστάμενων στόχων δεν ανταποκρίνονται στις τυχόν επικαιροποιημένες 

ανάγκες, πλήρως ή μερικώς, τότε εξετάζεται το ενδεχόμενο επικαιροποίησης/τροποποίησής 

τους. Η τυχόν επικαιροποίηση των στόχων, καθώς και η ενίσχυση ή αποδυνάμωση στόχων, 

που κατά τα άλλα παραμένουν αμετάβλητοι, συνεπάγεται το ενδεχόμενο ανακατανομής των 

διαθέσιμων πόρων. 

Για την αξιολόγηση της συνοχής ο ΣΑ επικεντρώθηκε στη συνέργεια των διαφόρων στόχων 

εσωτερικά και, επιπλέον με τις άλλες παρεμβάσεις της ΕΕ στον ίδιο τομέα πολιτικής. Ο ΣΑ 

χρησιμοποίησε τις μήτρες για την εκτίμηση της Συνοχής. Σε πρώτο επίπεδο, εντοπίζεται 

ποιοτικά η συνέργεια μεταξύ των επιχειρησιακών στόχων, ενώ σε δεύτερο καθορίζονται 

συγκεκριμένες τιμές (στο πλαίσιο μιας κλίμακας βαθμολόγησης), που αντικατοπτρίζουν την 

ένταση της μεταξύ τους συνέργειας. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η συμπληρωματικότητα του ΕΠ, ο ΣΑ εξέτασε το ρόλο που 

διαδραμάτισε το Πρόγραμμα σε άλλες πολιτικές της ΕΕ και εθνικές πολιτικές καθώς και τις 

επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο Πρόγραμμα. 

Για την Αξιολόγηση της Προστιθέμενης Αξίας, ο ΣΑ συλλέγει λεπτομερείς πληροφορίες για 

το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του Προγράμματος καθώς και τους μηχανισμούς 

υλοποίησής του και προχωράει στην ανάλυση και αξιολόγηση της υφισταμένης κατάστασης 

με στόχο να συγκεντρωθεί επιπλέον υποστηρικτικό υλικό που θα επιτρέψει τον ορθολογικό 

καθορισμό του περιεχομένου του έργου. 

Η εκτίμηση της βιωσιμότητας αποσκοπεί σε πρώτη φάση να εξηγήσει την προστιθέμενη 

αξία που παρήχθη από την υλοποίηση των δράσεων. Σε δεύτερη  φάση προσδιορίζει τα 

συστατικά επιτυχίας (ή αποτυχίας) των δράσεων που υλοποιήθηκαν, προσφέροντας 

σημαντική γνώση για τις μελλοντικές ενέργειες σχεδιασμού, υλοποίησης και 

παρακολούθησης 
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ΤΜΗΜΑ VII:    ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Main conclusions 

 

Συμπέρασμα 1 
 

Οι εθνικοί στόχοι που εξειδικεύουν τους ειδικούς στο επίπεδο της χώρας ακολουθούν, με 

τον τρόπο που διαμορφώνονται, τους βασικούς στόχους, όπως είχαν προσδιοριστεί στις 

αρχές της προγραμματικής περιόδου και καλύπτουν τις ανάγκες που προέκυψαν και με τις 

τροποποιήσεις στο περιεχόμενο του Ε.Π.. Οι στόχοι καλύπτουν ένα εύρος αναγκών  που 

κυμαίνονται από τις διακασίες ασύλου, τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών ασύλου, 

πρώτης υποδοχής, κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, δομών φιλοξενίας, προ-

αναχωρησιακών κέντρων, στην προστασία και διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων, στην 

ύπαρξη καταρτισμένου και επαρκούς προσωπικού, στη διαρκή συνεργασία μεταξύ κρατών-

μελών και τρίτων κρατών για θέματα μετανάστευσης και ασύλου, μέχρι την προώθηση της 

πολυπολιτισμικότητας και των διαδικασιών ένταξης, την υποβοήθεια εθελούσιων 

επιστροφών και το σύστημα παρακολούθησης επιστροφών. 

 

 

Συμπέρασμα 2 
 

Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΕΠ ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους στόχους 

που έχουν τεθεί για τις διαδικασίες ασύλου και για την ενίσχυση και ανάπτυξη των 

συνθηκών υποδοχής και υλοποιούνται ομαλά. Πρόοδος παρατηρείται κα στον τομέα της 

Ένταξης/Νόμιμης Μετανάστευσης όπου αναμένεται επιτάχυνση της υλοποίησης και ένταξη 

νέων έργων. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη και  η διάθεση επιπλέον πόρων. Ομαλά 

υλοποιούνται οι δράσεις που έχουν ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο «Επαναπατρισμός». Για τις 

δράσεις μετεγκατάστασης, που  εντάσσονται στις ειδικές περιπτώσεις δράσεων η πρόοδος 

δεν θεωρείται ικανοποιητική, καθώς η απόκλιση μεταξύ των προβλεπόμενων μεταφορών 

και των πραγματικών είναι μεγάλη. 

 

 

Συμπέρασμα 3 
 

Ο χαμηλός βαθμός υλοποίησης των δράσεων του ΕΠ και ως εκ τούτου η μη επίτευξη 

αρκετών δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, δεν επιτρέπει την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου δεν επαρκούν. 
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Συμπέρασμα 4 
 

 

Συμπέρασμα 5 
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Recommendations 

 

Συστάσεις 1 
 

Στον Ειδικό Στόχο 1 οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων, πέραν του 2018. Προκύπτει επιτακτικά η ανάγκη της ενίσχυσης του ειδικού 

στόχου με επιπλέον πόρους, προκειμένου η εθνική στρατηγική για το άσυλο να 

χρηματοδοτηθεί και για τα επόμενα έτη της προγραμματικής περιόδου. 

 

 

Συστάσεις 2 
 

Στον Ειδικό Στόχο 2  παρά το γεγονός ότι η εθνική στρατηγική για την ένταξη ενισχύεται 

από τα ΕΔΕΤ (κυρίως από το ΕΚΤ) με επιπλέον πόρους ύψους 20 εκ. ευρώ, κρίνεται ότι θα 

απαιτηθεί η διάθεση επιπλέον πόρων καθώς δεν επαρκούν για τις δράσεις εκμάθηση 

ελληνικής γλώσσας, εκπροσώπη/επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων, πέραν του 2018, 

κυρίως δε δεν επαρκούν για την υλοποίηση της δράσης των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, 

καθώς το κόστος θα είναι μεγάλο, αφού για να φιλοξενηθεί ένας συνολικά επαρκής αριθμός 

προσφύγων – μεταναστών θα πρέπει να ενοικιαστεί μεγάλος αριθμός διαμερισμάτων σε όλη 

τη χώρα. . 

 

 

Συστάσεις 3 
 

Επανεξέταση των τιμών στόχων των δεικτών του Εθνικού Προγράμματος. Σε επίπεδο 

δράσης οι δείκτες στόχους να απολογίζουν όχι μόνο με την ολοκλήρωση της, αλλά κατά τη 

διάρκεια υλοποίησής της, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της έλλειψης στοιχείων κατά 

την εξέλιξη του κάθε έργου. 

 

 

Συστάσεις 4 
 

Επανεξέταση κατά την αναθεώρηση του ΕΠ του επίκαιρου της στρατηγικής των εθνικών 

στόχων και πιθανή αντικατάσταση ανενεργών δράσεων ή/και μεταφορά των αδιάθετων 

πόρων εθνικών στόχων σε άλλους εθνικούς στόχους. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η 

μεταφορά των πόρων του Εθνικού Στόχου της νόμιμης μετανάστευσης και της ικανότητας, 

οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα, είτε στον εθνικό στόχο της 

υποδοχής/άσυλο είτε στον εθνικό στόχο της ένταξης. 
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Συστάσεις 5 
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ΤΜΉΜΑ VIII: ΕΝΔΙΆΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΞΈΤΑΣΗ 

 

Να παρασχεθεί αξιολόγηση της ενδιάμεσης επανεξέτασης που διενεργήθηκε σύμφωνα 

με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014. Κατά περίπτωση, αναφέρετε 

συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που έχουν αντίκτυπο στις δραστηριότητές σας στους 

τομείς πολιτικής που καλύπτονται από το Ταμείο, και πώς προσαρμόστηκε/θα 

προσαρμοστεί το εθνικό σας πρόγραμμα. 
 

 Επανεξέταση κατά την αναθεώρηση του ΕΠ του επίκαιρου της στρατηγικής των 

εθνικών στόχων και πιθανή αντικατάσταση ανενεργών δράσεων ή/και μεταφορά των 

αδιάθετων πόρων εθνικών στόχων σε άλλους εθνικούς στόχους. Πιο συγκεκριμένα, 

προτείνεται η μεταφορά των πόρων του Εθνικού Στόχου της νόμιμης μετανάστευσης 

και της ικανότητας, οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα, είτε στον 

εθνικό στόχο της υποδοχής/άσυλο είτε στον εθνικό στόχο της ένταξης. 

 Επανεξέταση των τιμών στόχων των δεικτών του Εθνικού Προγράμματος. Σε 

επίπεδο δράσης οι δείκτες στόχους να απολογίζουν όχι μόνο με την ολοκλήρωση 

της, αλλά κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της 

έλλειψης στοιχείων κατά την εξέλιξη του κάθε έργου. 

 Στον Ειδικό Στόχο 1 οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων, πέραν του 2018. Προκύπτει επιτακτικά η ανάγκη της ενίσχυσης του 

ειδικού στόχου με επιπλέον πόρους, προκειμένου η εθνική στρατηγική για το άσυλο 

να χρηματοδοτηθεί και για τα επόμενα έτη της προγραμματικής περιόδου. 

 Στον Ειδικό Στόχο 2  παρά το γεγονός ότι η εθνική στρατηγική για την ένταξη 

ενισχύεται από τα ΕΔΕΤ (κυρίως από το ΕΚΤ) με επιπλέον πόρους ύψους 20 εκ. 

ευρώ, κρίνεται ότι θα απαιτηθεί η διάθεση επιπλέον πόρων καθώς δεν επαρκούν για 

τις δράσεις εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, εκπροσώπιση/επιτροπεία ασυνόδευτων 

ανηλίκων, πέραν του 2018, κυρίως δε δεν επαρκούν για την υλοποίηση της δράσης 

των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, καθώς το κόστος θα είναι μεγάλο, αφού για να 

φιλοξενηθεί ένας συνολικά επαρκής αριθμός προσφύγων – μεταναστών θα πρέπει να 

ενοικιαστεί μεγάλος αριθμός διαμερισμάτων σε όλη τη χώρα. 
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ΤΜΗΜΑ IX: ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
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1 - Δείκτες ανά ειδικούς στόχους 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

SO1 R SO1R1 Αριθμός των προσώπων της ομάδας-

στόχου στα οποία παρέχεται βοήθεια 

μέσω σχεδίων στον τομέα των 

συστημάτων υποδοχής και ασύλου 

που στηρίζονται από το Ταμείο: 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ1 Γ1) 

21.216,00 

SO1 R SO1R1 i) αριθμός των προσώπων της 

ομάδας-στόχου στα οποία παρέχεται 

ενημέρωση και βοήθεια καθ’ όλη τη 

διάρκεια των διαδικασιών ασύλου 

Αριθμός  Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ1 Γ1.α) 

45.536,00 

SO1 R SO1R1 ii) αριθμός των προσώπων της 

ομάδας-στόχου στα οποία παρέχεται 

νομική συνδρομή και εκπροσώπηση 

Αριθμός  Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ1 Γ1.β) 

0,00 

SO1 R SO1R1 iii) αριθμός ευάλωτων προσώπων και 

ασυνόδευτων ανηλίκων στους 

οποίους παρέχεται ειδική συνδρομή 

Αριθμός  Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ1 Γ1.γ) 

0,00 

SO1 R SO1R2 Χωρητικότητα (αριθμός θέσεων) 

νέων υποδομών υποδοχής και 

φιλοξενίας που δημιουργήθηκαν 

σύμφωνα με τις κοινές απαιτήσεις για 

τις συνθήκες υποδοχής όπως 

ορίζονται στο κεκτημένο της 

Ένωσης, και των υφιστάμενων 

υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας 

που βελτιώθηκαν σύμφωνα με τις 

ίδιες απαιτήσεις ως αποτέλεσμα των 

έργων που υποστηρίχθηκαν από το 

Ταμείο. 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ1 Γ2.1) 

0,00 

SO1 R SO1R2 Ποσοστό επί της συνολικής 

χωρητικότητας υποδοχής και 

φιλοξενίας 

Ποσοστό 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ1 Γ2.2) 

0,00 
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SO Type Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

SO1 R SO1R3 Αριθμός ατόμων που εκπαιδεύθηκαν 

σε ζητήματα ασύλου με τη βοήθεια 

του Ταμείου 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ1 Γ3.1) 

120,00 

SO1 R SO1R3 Ο αριθμός αυτός ως ποσοστό του 

συνολικού αριθμού υπαλλήλων που 

έλαβαν κατάρτιση σε αυτά τα 

ζητήματα 

Ποσοστό 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ1 Γ3.2) 

35,82 

SO1 R SO1R4 α) Αριθμός θέσεων που έχουν 

προσαρμοστεί για την υποδοχή 

ασυνόδευτων ανηλίκων με τη 

στήριξη του Ταμείου 

Αριθμός  Υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με το έργο 

0,00 

SO1 R SO1R4 β) Συνολικός αριθμός θέσεων που 

έχουν προσαρμοστεί για την υποδοχή 

ασυνόδευτων ανηλίκων 

Αριθμός  Κράτη μέλη 425,00 

SO1 R SO1R4 Αριθμός θέσεων που έχουν 

προσαρμοστεί για την υποδοχή 

ασυνόδευτων ανηλίκων με τη 

στήριξη του Ταμείου σε σχέση με τον 

συνολικό αριθμό θέσεων που έχουν 

προσαρμοστεί για την υποδοχή 

ασυνόδευτων ανηλίκων. 

Ποσοστό  / 0,00 

SO1 I SO1I1 Αριθμός πρωτοβάθμιων υποθέσεων 

που εκκρεμούν για λιγότερο από 6 

μήνες 

Αριθμός  EASO (EPS δείκτης 2)  

SO1 I SO1I1 Αριθμός πρωτοβάθμιων υποθέσεων 

που εκκρεμούν για περισσότερο από 

6 μήνες 

Αριθμός  EASO (EPS δείκτης 2)  

SO1 I SO1I2 Ποσοστό οριστικών θετικών 

αποφάσεων στο στάδιο της έφεσης· 

Ποσοστό 23,33 Eurostat 

(migr_asydcfina) 

 

SO1 I SO1I3 Αριθμός ατόμων στο σύστημα Αριθμός  EASO (EPS δείκτης 7)  
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SO Type Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

υποδοχής (κατάσταση στο τέλος της 

περιόδου υποβολής εκθέσεων) 

SO1 I SO1I4 α) Αριθμός ατόμων στο σύστημα 

υποδοχής 

Αριθμός  EASO (EPS δείκτης 7)  

SO1 I SO1I4 β) Αριθμός αιτούντων άσυλων και 

ατόμων που υποβάλλουν για πρώτη 

φορά αίτηση χορήγησης ασύλου 

Αριθμός 8.225,00 Eurostat 

(migr_asyappctza) 

 

SO1 I SO1I4 Αριθμός ατόμων στο σύστημα 

υποδοχής σε σχέση με τον αριθμό 

των αιτούντων άσυλο 

Αναλογία  /  

SO1 I SO1I5 α) Αριθμός θέσεων στέγασης που 

έχουν προσαρμοστεί για τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους 

Αριθμός  Κράτη μέλη 1.816,00 

SO1 I SO1I5 β) Αριθμός αιτούντων άσυλο που 

θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι 

(Eurostat migr_asyunaa) 

Αριθμός 325,00 Eurostat 

(migr_asyunaa) 

 

SO1 I SO1I5 Αριθμός θέσεων στέγασης που έχουν 

προσαρμοστεί για τους ασυνόδευτους 

ανηλίκους σε σχέση με τον αριθμό 

των ασυνόδευτων ανηλίκων 

Αναλογία  / 0,00 

SO1 I SO1I6 Σύγκλιση των ποσοστών 

αναγνώρισης σε πρώτο/τελευταίο 

βαθμό στα κράτη μέλη για τους 

αιτούντες άσυλο που προέρχονται 

από την ίδια τρίτη χώρα 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 

-41,87 Eurostat 

(migr_asydcfina) 

 

SO2 R SO2R1 Αριθμός των προσώπων της ομάδας-

στόχου που συμμετείχαν στα προ της 

αναχώρησης μέτρα που στηρίζονται 

από το Ταμείο 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ2 Γ1) 

0,00 
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SO2 R SO2R2 Αριθμός των προσώπων της ομάδας-

στόχου που έλαβαν στήριξη από το 

Ταμείο μέσω μέτρων ένταξης στο 

πλαίσιο των εθνικών, τοπικών και 

περιφερειακών στρατηγικών 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ2 Γ2) 

0,00 

SO2 R SO2R2 i) αριθμός των προσώπων της 

ομάδας-στόχου τα οποία έλαβαν 

στήριξη μέσω μέτρων που 

εστιάζονται στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης 

της γλωσσικής κατάρτισης, και 

προκαταρκτικές ενέργειες που 

διευκολύνουν την πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας 

Αριθμός  Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ2 Γ2.α) 

0,00 

SO2 R SO2R2 ii) αριθμός προσώπων της ομάδας-

στόχου τα οποία έλαβαν στήριξη 

μέσω της παροχής συμβουλών και 

συνδρομής στον τομέα της στέγασης 

Αριθμός  Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ2 Γ2.β) 

0,00 

SO2 R SO2R2 iii) αριθμός προσώπων της ομάδας-

στόχου τα οποία έλαβαν βοήθεια 

μέσω της παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης και ψυχολογικής 

φροντίδας 

Αριθμός  Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ2 Γ2.γ) 

0,00 

SO2 R SO2R2 iv) αριθμός προσώπων της ομάδας-

στόχου τα οποία έλαβαν βοήθεια 

μέσω μέτρων που συνδέονται με τη 

δημοκρατική συμμετοχή 

Αριθμός  Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ2 Γ2.δ) 

0,00 

SO2 I SO2I1 Ποσοστό υπηκόων τρίτων χωρών 

στους οποίους έχει χορηγηθεί 

καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε 

σχέση με το σύνολο των υπηκόων 

τρίτων χωρών 

Ποσοστό 20,74 Eurostat (migr_reslas)  
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SO2 I SO2I2 Ποσοστό απασχόλησης: απόκλιση 

μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και 

υπηκόων της χώρας υποδοχής 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 

-3,70 Eurostat (Έρευνα 

εργατικού δυναμικού) 

(lfsa_ergan) 

(lfsa_ergacob) 

 

SO2 I SO2I3 Ποσοστό ανεργίας: απόκλιση μεταξύ 

υπηκόων τρίτων χωρών και υπηκόων 

της χώρας υποδοχής 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 

12,90 Eurostat (Έρευνα 

εργατικού δυναμικού) 

(lfsa_urgan) 

(lfsa_urgacob) 

 

SO2 I SO2I4 Ποσοστό συμμετοχής στην αγορά 

εργασίας: απόκλιση μεταξύ υπηκόων 

τρίτων χωρών και υπηκόων της 

χώρας υποδοχής 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 

8,50 Eurostat (Έρευνα 

εργατικού δυναμικού) 

(lfsa_argan) 

(lfsa_argacob) 

 

SO2 I SO2I5 Ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν 

πρόωρα την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση: απόκλιση μεταξύ 

υπηκόων τρίτων χωρών και υπηκόων 

της χώρας υποδοχής 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 

27,20 Eurostat (Έρευνα 

εργατικού δυναμικού) 

(edat_lfse_02) 

 

SO2 I SO2I6 Ποσοστό ατόμων ηλικίας 30 έως 34 

ετών με πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης: απόκλιση μεταξύ 

υπηκόων τρίτων χωρών και υπηκόων 

της χώρας υποδοχής 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 

-27,30 Eurostat 

(edat_lfs_9911) 

 

SO2 I SO2I7 Ποσοστό πληθυσμού που διατρέχει 

κίνδυνο κοινωνικής ένδειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού: απόκλιση 

μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και 

υπηκόων της χώρας υποδοχής 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 

39,50 Eurostat (Έρευνα 

εργατικού δυναμικού) 

(ilc_peps05) 

 

SO3 R SO3R1 Αριθμός ατόμων που εκπαιδεύθηκαν 

σε ζητήματα επαναπατρισμού με τη 

βοήθεια του Ταμείου 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ3 Γ1) 

0,00 

SO3 R SO3R2 Αριθμός επαναπατριζομένων που 

έλαβαν ενίσχυση για την επανένταξή 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

1.307,00 
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τους πριν ή μετά τον επαναπατρισμό 

τους με τη συγχρηματοδότηση του 

Ταμείου 

ΕΣ3 Γ2) 

SO3 R SO3R3 α) άτομα που επέστρεψαν 

οικειοθελώς 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ3 Γ3) 

5.944,00 

SO3 R SO3R3 β) και άτομα που απομακρύνθηκαν Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ3 Γ4) 

3.410,00 

SO3 R SO3R3 Αριθμός επαναπατριζομένων των 

οποίων ο επαναπατρισμός 

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο 

Αριθμός  Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης 

9.354,00 

SO3 R SO3R4 Αριθμός ελεγχόμενων επιχειρήσεων 

απομάκρυνσης με τη 

συγχρηματοδότηση του Ταμείου 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ3 Γ5) 

16,00 

SO3 R SO3R5 α) Άτομα που απομακρύνθηκαν (και 

των οποίων η επιστροφή 

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο) 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ3 Γ4) 

3.410,00 

SO3 R SO3R5 β) Συνολικός αριθμός επιστροφών 

έπειτα από διαταγή εγκατάλειψης της 

επικράτειας 

Αριθμός 25.465,00 Eurostat (migr_eirtn)  

SO3 R SO3R5 Αριθμός απομακρύνσεων που 

στήριξε το Ταμείο, σε σχέση με τον 

συνολικό αριθμό επιστροφών έπειτα 

από διαταγή εγκατάλειψης της 

επικράτειας 

Αναλογία  / 0,00 

SO3 R SO3R6 α) Αριθμός ατόμων που επέστρεψαν 

στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων 

επιστροφής (υποστηριζόμενη 

οικειοθελής και αναγκαστική) που 

Αριθμός  Υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με το έργο 

119,00 
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στηρίζει το Ταμείο 

SO3 R SO3R6 β) Αριθμός επαναπατριζομένων των 

οποίων ο επαναπατρισμός 

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο 

Αριθμός  Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης 

9.354,00 

SO3 R SO3R6 Αριθμός ατόμων που επέστρεψαν 

στο πλαίσιο των κοινών 

επιχειρήσεων επιστροφής που 

στηρίζει το Ταμείο σε σχέση με τον 

συνολικό αριθμό επιστροφών που 

στήριξε το Ταμείο 

Αναλογία  / 0,01 

SO3 R SO3R7 α) Αριθμός επαναπατριζομένων που 

έλαβαν ενίσχυση για την επανένταξή 

τους πριν ή μετά τον επαναπατρισμό 

τους με τη συγχρηματοδότηση του 

Ταμείου 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ3 Γ2) 

1.307,00 

SO3 R SO3R7 β) Άτομα που επέστρεψαν 

οικειοθελώς (και των οποίων η 

επιστροφή συγχρηματοδοτήθηκε από 

το Ταμείο) 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ3 Γ3) 

5.944,00 

SO3 R SO3R7 Αριθμός επιστρεφόντων που έλαβαν 

συνδρομή για την ένταξη πριν από ή 

μετά την επιστροφή η οποία 

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο, 

σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 

οικειοθελών επιστροφών που στήριξε 

το Ταμείο 

Αναλογία  / 0,22 

SO3 R SO3R8 α) Αριθμός θέσεων σε κέντρα 

κράτησης τα οποία 

δημιουργήθηκαν/ανακαινίστηκαν με 

τη στήριξη του Ταμείου 

Αριθμός  Υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με το έργο 

500,00 

SO3 R SO3R8 β) Συνολικός αριθμός θέσεων σε 

κέντρα κράτησης 

Αριθμός  Κράτη μέλη 2.544,00 
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SO3 R SO3R8 Αριθμός θέσεων σε κέντρα κράτησης 

τα οποία 

δημιουργήθηκαν/ανακαινίστηκαν με 

τη στήριξη του Ταμείου, σε σχέση με 

τον συνολικό αριθμό θέσεων σε 

κέντρα κράτησης 

Αναλογία  / 0,20 

SO3 I SO3I1 α) Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών 

που επέστρεψαν έπειτα από διαταγή 

εγκατάλειψης της επικράτειας 

(migr_eirtn) 

Αριθμός 25.465,00 Eurostat (migr_eirtn)  

SO3 I SO3I1 β) Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών 

για τους οποίους εκδόθηκε διαταγή 

εγκατάλειψης της επικράτειας 

Αριθμός 43.150,00 Eurostat (migr_eiord)  

SO3 I SO3I1 Αριθμός επιστροφών έπειτα από 

διαταγή εγκατάλειψης της 

επικράτειας σε σχέση με τον αριθμό 

υπηκόων τρίτων χωρών για τους 

οποίους εκδόθηκε διαταγή 

εγκατάλειψης της επικράτειας 

Αναλογία  /  

SO3 I SO3I2 Αποφάσεις επιστροφής που 

εκδόθηκαν για αιτούντες άσυλο των 

οποίων η αίτηση απορρίφθηκε 

Αριθμός  EASO (EPS δείκτης 

8α) 

 

SO3 I SO3I3 Πραγματικές επιστροφές αιτούντων 

άσυλο των οποίων η αίτηση 

απορρίφθηκε 

Αριθμός  EASO (EPS δείκτης 

8β) 

 

SO4 R SO4R1 Αριθμός αιτούντων και δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας που 

μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος 

σε άλλο με τη στήριξη του Ταμείου. 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

ΕΣ4 Γ1) 

0,00 

SO4 R SO4R2 Αριθμός σχεδίων συνεργασίας με 

άλλα κράτη μέλη για τη μεγαλύτερη 

αλληλεγγύη και τον επιμερισμό 

Αριθμός 0,00 Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης (δείκτης 

19.044,00 
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ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών 

τα οποία λαμβάνουν στήριξη από το 

Ταμείο. 

ΕΣ4 Γ2) 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

SO1 R SO1R1 Αριθμός των προσώπων της 

ομάδας-στόχου στα οποία 

παρέχεται βοήθεια μέσω σχεδίων 

στον τομέα των συστημάτων 

υποδοχής και ασύλου που 

στηρίζονται από το Ταμείο: 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO1 R SO1R1 i) αριθμός των προσώπων της 

ομάδας-στόχου στα οποία 

παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια 

καθ’ όλη τη διάρκεια των 

διαδικασιών ασύλου 

Αριθμός    

SO1 R SO1R1 ii) αριθμός των προσώπων της 

ομάδας-στόχου στα οποία 

παρέχεται νομική συνδρομή και 

εκπροσώπηση 

Αριθμός    

SO1 R SO1R1 iii) αριθμός ευάλωτων προσώπων 

και ασυνόδευτων ανηλίκων στους 

οποίους παρέχεται ειδική συνδρομή 

Αριθμός    

SO1 R SO1R2 Χωρητικότητα (αριθμός θέσεων) 

νέων υποδομών υποδοχής και 

φιλοξενίας που δημιουργήθηκαν 

σύμφωνα με τις κοινές απαιτήσεις 

για τις συνθήκες υποδοχής όπως 

ορίζονται στο κεκτημένο της 

Ένωσης, και των υφιστάμενων 

υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας 

που βελτιώθηκαν σύμφωνα με τις 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 
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ίδιες απαιτήσεις ως αποτέλεσμα 

των έργων που υποστηρίχθηκαν 

από το Ταμείο. 

SO1 R SO1R2 Ποσοστό επί της συνολικής 

χωρητικότητας υποδοχής και 

φιλοξενίας 

Ποσοστό 0,00 0,00 0,00 

SO1 R SO1R3 Αριθμός ατόμων που 

εκπαιδεύθηκαν σε ζητήματα 

ασύλου με τη βοήθεια του Ταμείου 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO1 R SO1R3 Ο αριθμός αυτός ως ποσοστό του 

συνολικού αριθμού υπαλλήλων που 

έλαβαν κατάρτιση σε αυτά τα 

ζητήματα 

Ποσοστό 0,00 0,00 0,00 

SO1 R SO1R4 α) Αριθμός θέσεων που έχουν 

προσαρμοστεί για την υποδοχή 

ασυνόδευτων ανηλίκων με τη 

στήριξη του Ταμείου 

Αριθμός 0,00 0,00  

SO1 R SO1R4 β) Συνολικός αριθμός θέσεων που 

έχουν προσαρμοστεί για την 

υποδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων 

Αριθμός 309,00   

SO1 R SO1R4 Αριθμός θέσεων που έχουν 

προσαρμοστεί για την υποδοχή 

ασυνόδευτων ανηλίκων με τη 

στήριξη του Ταμείου σε σχέση με 

τον συνολικό αριθμό θέσεων που 

έχουν προσαρμοστεί για την 

υποδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων. 

Ποσοστό 0,00 0,00  

SO1 I SO1I1 Αριθμός πρωτοβάθμιων υποθέσεων 

που εκκρεμούν για λιγότερο από 6 

μήνες 

Αριθμός 20.114,00 2.873,00 1.903,00 
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SO1 I SO1I1 Αριθμός πρωτοβάθμιων υποθέσεων 

που εκκρεμούν για περισσότερο 

από 6 μήνες 

Αριθμός 2.852,00 747,00 647,00 

SO1 I SO1I2 Ποσοστό οριστικών θετικών 

αποφάσεων στο στάδιο της έφεσης· 

Ποσοστό 46,70 24,10 24,53 

SO1 I SO1I3 Αριθμός ατόμων στο σύστημα 

υποδοχής (κατάσταση στο τέλος 

της περιόδου υποβολής εκθέσεων) 

Αριθμός    

SO1 I SO1I4 α) Αριθμός ατόμων στο σύστημα 

υποδοχής 

Αριθμός    

SO1 I SO1I4 β) Αριθμός αιτούντων άσυλων και 

ατόμων που υποβάλλουν για πρώτη 

φορά αίτηση χορήγησης ασύλου 

Αριθμός 43.213,00 12.419,00 7.465,00 

SO1 I SO1I4 Αριθμός ατόμων στο σύστημα 

υποδοχής σε σχέση με τον αριθμό 

των αιτούντων άσυλο 

Αναλογία 0,00 0,00 0,00 

SO1 I SO1I5 α) Αριθμός θέσεων στέγασης που 

έχουν προσαρμοστεί για τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους 

Αριθμός 1.565,00   

SO1 I SO1I5 β) Αριθμός αιτούντων άσυλο που 

θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι 

(Eurostat migr_asyunaa) 

Αριθμός 1.948,00 424,00 348,00 

SO1 I SO1I5 Αριθμός θέσεων στέγασης που 

έχουν προσαρμοστεί για τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους σε σχέση 

με τον αριθμό των ασυνόδευτων 

ανηλίκων 

Αναλογία 0,80 0,00 0,00 

SO1 I SO1I6 Σύγκλιση των ποσοστών 

αναγνώρισης σε πρώτο/τελευταίο 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 
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βαθμό στα κράτη μέλη για τους 

αιτούντες άσυλο που προέρχονται 

από την ίδια τρίτη χώρα 

SO2 R SO2R1 Αριθμός των προσώπων της 

ομάδας-στόχου που συμμετείχαν 

στα προ της αναχώρησης μέτρα που 

στηρίζονται από το Ταμείο 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO2 R SO2R2 Αριθμός των προσώπων της 

ομάδας-στόχου που έλαβαν 

στήριξη από το Ταμείο μέσω 

μέτρων ένταξης στο πλαίσιο των 

εθνικών, τοπικών και 

περιφερειακών στρατηγικών 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO2 R SO2R2 i) αριθμός των προσώπων της 

ομάδας-στόχου τα οποία έλαβαν 

στήριξη μέσω μέτρων που 

εστιάζονται στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης 

της γλωσσικής κατάρτισης, και 

προκαταρκτικές ενέργειες που 

διευκολύνουν την πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας 

Αριθμός    

SO2 R SO2R2 ii) αριθμός προσώπων της ομάδας-

στόχου τα οποία έλαβαν στήριξη 

μέσω της παροχής συμβουλών και 

συνδρομής στον τομέα της 

στέγασης 

Αριθμός    

SO2 R SO2R2 iii) αριθμός προσώπων της ομάδας-

στόχου τα οποία έλαβαν βοήθεια 

μέσω της παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης και ψυχολογικής 

φροντίδας 

Αριθμός    

SO2 R SO2R2 iv) αριθμός προσώπων της ομάδας- Αριθμός    
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στόχου τα οποία έλαβαν βοήθεια 

μέσω μέτρων που συνδέονται με τη 

δημοκρατική συμμετοχή 

SO2 I SO2I1 Ποσοστό υπηκόων τρίτων χωρών 

στους οποίους έχει χορηγηθεί 

καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος 

σε σχέση με το σύνολο των 

υπηκόων τρίτων χωρών 

Ποσοστό  31,96  

SO2 I SO2I2 Ποσοστό απασχόλησης: απόκλιση 

μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και 

υπηκόων της χώρας υποδοχής 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 

0,10 0,20 0,80 

SO2 I SO2I3 Ποσοστό ανεργίας: απόκλιση 

μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και 

υπηκόων της χώρας υποδοχής 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 

7,00 7,70 7,90 

SO2 I SO2I4 Ποσοστό συμμετοχής στην αγορά 

εργασίας: απόκλιση μεταξύ 

υπηκόων τρίτων χωρών και 

υπηκόων της χώρας υποδοχής 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 

7,00 8,10 9,00 

SO2 I SO2I5 Ποσοστό ατόμων που 

εγκαταλείπουν πρόωρα την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση: 

απόκλιση μεταξύ υπηκόων τρίτων 

χωρών και υπηκόων της χώρας 

υποδοχής 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 

11,00 14,70 18,80 

SO2 I SO2I6 Ποσοστό ατόμων ηλικίας 30 έως 34 

ετών με πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης: απόκλιση μεταξύ 

υπηκόων τρίτων χωρών και 

υπηκόων της χώρας υποδοχής 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 

-38,50 -34,50 -32,30 

SO2 I SO2I7 Ποσοστό πληθυσμού που διατρέχει 

κίνδυνο κοινωνικής ένδειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού: απόκλιση 

Ποσοστιαίες 

μονάδες 

28,20 33,70 37,60 
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SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και 

υπηκόων της χώρας υποδοχής 

SO3 R SO3R1 Αριθμός ατόμων που 

εκπαιδεύθηκαν σε ζητήματα 

επαναπατρισμού με τη βοήθεια του 

Ταμείου 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO3 R SO3R2 Αριθμός επαναπατριζομένων που 

έλαβαν ενίσχυση για την 

επανένταξή τους πριν ή μετά τον 

επαναπατρισμό τους με τη 

συγχρηματοδότηση του Ταμείου 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO3 R SO3R3 α) άτομα που επέστρεψαν 

οικειοθελώς 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO3 R SO3R3 β) και άτομα που απομακρύνθηκαν Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO3 R SO3R3 Αριθμός επαναπατριζομένων των 

οποίων ο επαναπατρισμός 

συγχρηματοδοτήθηκε από το 

Ταμείο 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO3 R SO3R4 Αριθμός ελεγχόμενων 

επιχειρήσεων απομάκρυνσης με τη 

συγχρηματοδότηση του Ταμείου 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO3 R SO3R5 α) Άτομα που απομακρύνθηκαν 

(και των οποίων η επιστροφή 

συγχρηματοδοτήθηκε από το 

Ταμείο) 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO3 R SO3R5 β) Συνολικός αριθμός επιστροφών 

έπειτα από διαταγή εγκατάλειψης 

της επικράτειας 

Αριθμός 18.083,00 17.029,00 21.419,00 

SO3 R SO3R5 Αριθμός απομακρύνσεων που 

στήριξε το Ταμείο, σε σχέση με τον 

Αναλογία 0,00 0,00 0,00 
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SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

συνολικό αριθμό επιστροφών 

έπειτα από διαταγή εγκατάλειψης 

της επικράτειας 

SO3 R SO3R6 α) Αριθμός ατόμων που 

επέστρεψαν στο πλαίσιο κοινών 

επιχειρήσεων επιστροφής 

(υποστηριζόμενη οικειοθελής και 

αναγκαστική) που στηρίζει το 

Ταμείο 

Αριθμός    

SO3 R SO3R6 β) Αριθμός επαναπατριζομένων 

των οποίων ο επαναπατρισμός 

συγχρηματοδοτήθηκε από το 

Ταμείο 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO3 R SO3R6 Αριθμός ατόμων που επέστρεψαν 

στο πλαίσιο των κοινών 

επιχειρήσεων επιστροφής που 

στηρίζει το Ταμείο σε σχέση με τον 

συνολικό αριθμό επιστροφών που 

στήριξε το Ταμείο 

Αναλογία 0,00 0,00 0,00 

SO3 R SO3R7 α) Αριθμός επαναπατριζομένων 

που έλαβαν ενίσχυση για την 

επανένταξή τους πριν ή μετά τον 

επαναπατρισμό τους με τη 

συγχρηματοδότηση του Ταμείου 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO3 R SO3R7 β) Άτομα που επέστρεψαν 

οικειοθελώς (και των οποίων η 

επιστροφή συγχρηματοδοτήθηκε 

από το Ταμείο) 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO3 R SO3R7 Αριθμός επιστρεφόντων που 

έλαβαν συνδρομή για την ένταξη 

πριν από ή μετά την επιστροφή η 

οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το 

Ταμείο, σε σχέση με τον συνολικό 

Αναλογία 0,00 0,00 0,00 
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SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

αριθμό οικειοθελών επιστροφών 

που στήριξε το Ταμείο 

SO3 R SO3R8 α) Αριθμός θέσεων σε κέντρα 

κράτησης τα οποία 

δημιουργήθηκαν/ανακαινίστηκαν 

με τη στήριξη του Ταμείου 

Αριθμός    

SO3 R SO3R8 β) Συνολικός αριθμός θέσεων σε 

κέντρα κράτησης 

Αριθμός 2.044,00 2.044,00 1.904,00 

SO3 R SO3R8 Αριθμός θέσεων σε κέντρα 

κράτησης τα οποία 

δημιουργήθηκαν/ανακαινίστηκαν 

με τη στήριξη του Ταμείου, σε 

σχέση με τον συνολικό αριθμό 

θέσεων σε κέντρα κράτησης 

Αναλογία 0,00 0,00 0,00 

SO3 I SO3I1 α) Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών 

που επέστρεψαν έπειτα από 

διαταγή εγκατάλειψης της 

επικράτειας (migr_eirtn) 

Αριθμός 18.083,00 17.029,00 21.419,00 

SO3 I SO3I1 β) Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών 

για τους οποίους εκδόθηκε διαταγή 

εγκατάλειψης της επικράτειας 

Αριθμός 48.537,00 98.136,00 58.322,00 

SO3 I SO3I1 Αριθμός επιστροφών έπειτα από 

διαταγή εγκατάλειψης της 

επικράτειας σε σχέση με τον 

αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών για 

τους οποίους εκδόθηκε διαταγή 

εγκατάλειψης της επικράτειας 

Αναλογία 0,37 0,17 0,37 

SO3 I SO3I2 Αποφάσεις επιστροφής που 

εκδόθηκαν για αιτούντες άσυλο 

των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε 

Αριθμός    
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SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

SO3 I SO3I3 Πραγματικές επιστροφές αιτούντων 

άσυλο των οποίων η αίτηση 

απορρίφθηκε 

Αριθμός    

SO4 R SO4R1 Αριθμός αιτούντων και δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας που 

μεταφέρονται από ένα κράτος 

μέλος σε άλλο με τη στήριξη του 

Ταμείου. 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 

SO4 R SO4R2 Αριθμός σχεδίων συνεργασίας με 

άλλα κράτη μέλη για τη 

μεγαλύτερη αλληλεγγύη και τον 

επιμερισμό ευθυνών μεταξύ των 

κρατών μελών τα οποία λαμβάνουν 

στήριξη από το Ταμείο. 

Αριθμός 0,00 0,00 0,00 
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2 - Indicators on efficiency, added value and sustainability, as foreseen in Regulation (EU) No 514/2014 

 

Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

H1 Αριθμός σε ισοδύναμο πλήρους 

απασχόλησης στο πλαίσιο της 

υπεύθυνης αρχής, της εντεταλμένης 

αρχής και της αρχής ελέγχου που 

εργάζονται για την υλοποίηση του 

ΤΑΜΕ και αμείβονται από την 

τεχνική βοήθεια ή από τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς σε σχέση με: 

Αριθμός  Κράτη μέλη 41,00 

H1 α) τον αριθμό των έργων που 

εκτελούνται 

Αριθμός  Ετήσια έκθεση 

υλοποίησης 

30,00 

H1 β) το ύψος των κονδυλίων που 

δηλώθηκαν για το οικονομικό έτος 

Ποσό σε EUR  Λογαριασμοί 47.673.315,00 

H2 α) Τεχνική βοήθεια συν το διοικητικό 

(έμμεσο) κόστος 

Ποσό σε EUR  Κράτη μέλη 3.785.800,00 

H2 β) Ύψος των κονδυλίων που 

δηλώθηκαν για το οικονομικό έτος· 

Ποσό σε EUR  Λογαριασμοί 360.439,00 

H2 Τεχνική βοήθεια συν το διοικητικό 

(έμμεσο) κόστος των έργων σε σχέση 

με το ύψος των κονδυλίων που 

δηλώθηκαν για το οικονομικό έτος· 

Αναλογία  / 10,50 

H3 Ποσό ετήσιων δαπανών που 

υποβλήθηκαν από το κράτος μέλος 

σε σχέση με 

Ποσό σε EUR  Λογαριασμοί 47.673.315,00 

H3 Συνολικό ποσό κονδυλίων που 

διατέθηκαν στο εθνικό πρόγραμμα. 

Ποσό σε EUR  Λογαριασμοί 322.844.472,00 

H3 Ποσοστό απορρόφησης του Ταμείου Αναλογία  / 0,15 
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Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

H1 Αριθμός σε ισοδύναμο πλήρους 

απασχόλησης στο πλαίσιο της 

υπεύθυνης αρχής, της εντεταλμένης 

αρχής και της αρχής ελέγχου που 

εργάζονται για την υλοποίηση του 

ΤΑΜΕ και αμείβονται από την 

τεχνική βοήθεια ή από τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς σε σχέση με: 

Αριθμός 41,00   

H1 α) τον αριθμό των έργων που 

εκτελούνται 

Αριθμός 1,00   

H1 β) το ύψος των κονδυλίων που 

δηλώθηκαν για το οικονομικό έτος 

Ποσό σε EUR 1.888.849,00   

H2 α) Τεχνική βοήθεια συν το διοικητικό 

(έμμεσο) κόστος 

Ποσό σε EUR 1.171.886,00   

H2 β) Ύψος των κονδυλίων που 

δηλώθηκαν για το οικονομικό έτος· 

Ποσό σε EUR    

H2 Τεχνική βοήθεια συν το διοικητικό 

(έμμεσο) κόστος των έργων σε σχέση 

με το ύψος των κονδυλίων που 

δηλώθηκαν για το οικονομικό έτος· 

Αναλογία 0,00   

H3 Ποσό ετήσιων δαπανών που 

υποβλήθηκαν από το κράτος μέλος 

σε σχέση με 

Ποσό σε EUR 1.888.849,00   

H3 Συνολικό ποσό κονδυλίων που 

διατέθηκαν στο εθνικό πρόγραμμα. 

Ποσό σε EUR 294.654.377,00   

H3 Ποσοστό απορρόφησης του Ταμείου Αναλογία 0,01   

 



 

 

 

EL 75  EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ 

 

Πίνακας 1: Πρόοδος στη χρηματοοικονομική υλοποίηση, ανά ειδικούς στόχους (σε ευρώ) 

 

Εθνικός στόχος / Ειδική δράση A 

Συνολικό 

καταβληθέν 

ποσό 

01/01/2014-

15/10/2016 

B 

Συνολικό 

καταβληθέν 

ποσό 

16/10/2016-

30/06/2017 

 

Συνολικό 

καταβληθέν 

ποσό {0} 

βάσει 

προγραμματι

σμού (%) 

ΕιδΣ1.ΕΣ1 Υποδοχή/άσυλο 1.888.849,28 8.254.601,51 8,16% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ ΕιδΣ1 1.888.849,28 8.254.601,51 8,16% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕιδΣ1 1.888.849,28 8.254.601,51 8,16% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ ΕιδΣ2   0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕιδΣ2   0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ ΕιδΣ3   0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕιδΣ3   0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ ΕιδΣ4    

ΣΥΝΟΛΟ ΕιδΣ4    

Δεσμεύσεις (Προτεραιότητες της 

Ένωσης) 

  0,00% 

Δεσμεύσεις (Άλλες)   0,00% 

Μεταφορές και μετεγκαταστάσεις  9.522.000,00 29,98% 

Εισδοχή από την Τουρκία    

ΣΥΝΟΛΟ Ειδικών περιπτώσεων  9.522.000,00 26,97% 

Technical Assistance 0,00 360.439,96 1,02% 

TOTAL 1.888.849,28 18.137.041,47 6,80% 



 

 

 

EL 76  EL 

Πίνακας 2: Αριθμός έργων και συνεισφορά της ΕΕ σε ολοκληρωθέντα και ανοικτά έργα, ανά 

ειδικούς στόχους (σε ευρώ) 

 Αριθμός έργων και συνεισφορά της ΕΕ 

01/01/2014-15/10/2016 

 Συνολικός 

αριθμός 

ολοκληρω

θέντων 

έργων 

Συνολική συνεισφορά 

της ΕΕ σε 

ολοκληρωθέντα έργα 

Συνολικός 

αριθμός 

ανοικτών 

έργων 

Συνολική συνεισφορά 

της ΕΕ σε ανοικτά έργα 

Ειδικός στόχος1 - 

Άσυλο 

0 0,00 1 1.888.849,28 

Ειδικός στόχος2 - 

Ένταξη/νόμιμη 

μετανάστευση 

0 0,00 0 0,00 

Ειδικός στόχος3 - 

Επαναπατρισμός 

0 0,00 0 0,00 

Ειδικός στόχος4 - 

Αλληλεγγύη 

0 0,00 0 0,00 

Ειδικός στόχος5 - 

Τεχνική βοήθεια 

0 0,00 0 0,00 

Σύνολο 1 0 0,00 1 1.888.849,28 

 

 Αριθμός έργων και συνεισφορά της ΕΕ 

16/10/2016-30/06/2017 

 Συνολικός 

αριθμός 

ολοκληρω

θέντων 

έργων 

Συνολική συνεισφορά 

της ΕΕ σε 

ολοκληρωθέντα έργα 

Συνολικός 

αριθμός 

ανοικτών 

έργων 

Συνολική συνεισφορά 

της ΕΕ σε ανοικτά έργα 

Ειδικός στόχος1 - 

Άσυλο 

0 0,00 8 8.254.601,51 

Ειδικός στόχος2 - 

Ένταξη/νόμιμη 

μετανάστευση 

0 0,00 1 617.291,57 

Ειδικός στόχος3 - 

Επαναπατρισμός 

0 0,00 4 28.918.982,47 

Ειδικός στόχος4 - 

Αλληλεγγύη 

0 0,00 1 9.522.000,00 

Ειδικός στόχος5 - 

Τεχνική βοήθεια 

0 0,00 5 360.439,96 

Σύνολο 2 0 0,00 19 47.673.315,51 
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 Αριθμός έργων και συνεισφορά της ΕΕ 

16/10/2016-30/06/2017 

 Συνολικός 

αριθμός 

ολοκληρω

θέντων 

έργων 

Συνολική συνεισφορά 

της ΕΕ σε 

ολοκληρωθέντα έργα 

Συνολικός 

αριθμός 

ανοικτών 

έργων 

Συνολική συνεισφορά 

της ΕΕ σε ανοικτά έργα 

Σύνολο 1+2 0 0,00 20 49.562.164,79 
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Πίνακας 3: Αριθμός έργων και συνεισφορά της ΕΕ, ανά είδος δικαιούχων και ανά ειδικούς 

στόχους (σε ευρώ) 

 

  Δικαιούχοι του έργου 01/01/2014-15/10/2016 

  ΕΣ1: Άσυλο ΕΣ2: 

Ένταξη/νόμιμη 

μετανάστευση 

ΕΣ3: Επιστροφή ΕΣ4: 

Αλληλεγγύη 

Κρατικές/ομοσπονδιακέ
ς αρχές 

Αριθ. έργων 1 0 0 0 

Κρατικές/ομοσπονδιακέ

ς αρχές 

Συνεισφορά της ΕΕ 1.888.849,28 0,00 0,00 0,00 

Τοπικοί δημόσιοι 
οργανισμοί 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Τοπικοί δημόσιοι 

οργανισμοί 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μη κυβερνητικές 
οργανώσεις 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διεθνείς δημόσιοι 
οργανισμοί 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Διεθνείς δημόσιοι 

οργανισμοί 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εθνικός Ερυθρός 
Σταυρός 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Εθνικός Ερυθρός 

Σταυρός 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διεθνής Επιτροπή του 
Ερυθρού Σταυρού 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Διεθνής Επιτροπή του 

Ερυθρού Σταυρού 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διεθνής ομοσπονδία των 
εταιρειών του Ερυθρού 

Σταυρού και της 

Ερυθράς Ημισελήνου 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Διεθνής ομοσπονδία των 

εταιρειών του Ερυθρού 

Σταυρού και της 
Ερυθράς Ημισελήνου 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εταιρείες ιδιωτικού και 

δημόσιου δικαίου 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Εταιρείες ιδιωτικού και 
δημόσιου δικαίου 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εκπαιδευτικοί/ερευνητικ

οί οργανισμοί 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Εκπαιδευτικοί/ερευνητικ
οί οργανισμοί 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  Δικαιούχοι του έργου 16/10/2016-30/06/2017 

  ΕΣ1: Άσυλο ΕΣ2: 

Ένταξη/νόμιμη 

μετανάστευση 

ΕΣ3: Επιστροφή ΕΣ4: 

Αλληλεγγύη 

Κρατικές/ομοσπονδιακέ
ς αρχές 

Αριθ. έργων 8 1 4 0 

Κρατικές/ομοσπονδιακέ

ς αρχές 

Συνεισφορά της ΕΕ 8.254.601,51 617.291,57 28.918.982,47 0,00 

Τοπικοί δημόσιοι 
οργανισμοί 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Τοπικοί δημόσιοι 

οργανισμοί 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μη κυβερνητικές 
οργανώσεις 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Μη κυβερνητικές 

οργανώσεις 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διεθνείς δημόσιοι 
οργανισμοί 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Διεθνείς δημόσιοι 

οργανισμοί 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εθνικός Ερυθρός 
Σταυρός 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Εθνικός Ερυθρός 

Σταυρός 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διεθνής Επιτροπή του 
Ερυθρού Σταυρού 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Διεθνής Επιτροπή του 

Ερυθρού Σταυρού 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διεθνής ομοσπονδία των 
εταιρειών του Ερυθρού 

Σταυρού και της 

Ερυθράς Ημισελήνου 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Διεθνής ομοσπονδία των 

εταιρειών του Ερυθρού 

Σταυρού και της 

Ερυθράς Ημισελήνου 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εταιρείες ιδιωτικού και 

δημόσιου δικαίου 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Εταιρείες ιδιωτικού και 
δημόσιου δικαίου 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εκπαιδευτικοί/ερευνητικ

οί οργανισμοί 

Αριθ. έργων 0 0 0 0 

Εκπαιδευτικοί/ερευνητικ
οί οργανισμοί 

Συνεισφορά της ΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Πίνακας 4: Ειδικές περιπτώσεις 

 

Ειδικές περιπτώσεις  2014-2015 2016-2017 2018-2020 Σύνολο 

Επανεγκατάσταση, προτεραιότητες 

της Ένωσης 

Βάσει 

δέσμευσης 

    

Επανεγκατάσταση, προτεραιότητες 

της Ένωσης 

Πραγματικ

ό 

    

Επανεγκατάσταση, άλλο Βάσει 

δέσμευσης 

 3.540.000,00  3.540.000,00 

Επανεγκατάσταση, άλλο Πραγματικ

ό 

    

Μεταφορά και μετεγκατάσταση Βάσει 

δέσμευσης 

 31.765.500,0

0 

 31.765.500,0

0 

Μεταφορά και μετεγκατάσταση Πραγματικ

ό 

    

Εισδοχή από την Τουρκία Βάσει 

δέσμευσης 

    

Εισδοχή από την Τουρκία Πραγματικ

ό 

    

Σύνολο Βάσει 

δέσμευσης 

0,00 35.305.500,0

0 

0,00 35.305.500,0

0 

Σύνολο Πραγματικ

ό 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Έγγραφα 

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου 
Ημερομηνία 

εγγράφου 

Τοπικό 

στοιχείο 

αναφοράς 

Στοιχείο 

αναφοράς της 

Επιτροπής 

Αρχεία 
Ημερομηνία 

αποστολής 
Εστάλη από 
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Latest validation results 

Severity Code Message 

Πληροφορίες  Η έκδοση της έκθεσης αξιολόγησης έχει επικυρωθεί. 

Προειδοποίηση 2.1 Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας αρμόδιος υπάλληλος για το κράτος μέλος 

 


