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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and 

achieving the national objectives over the financial year. 

Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to 

changes in the future. 

Set out any significant issues which affect the performance of the national programme. 

 

Ειδικός στόχος 1 - Άσυλο 

 

Η ενεργοποίηση και υλοποίηση των παρεμβάσεων που αφορούν στην ενίσχυση της 

διαδικασίας ασύλου και της ολοκλήρωσης των εκκρεμών υποθέσεων ασύλου, έχει ήδη 

ξεκινήσει, και εντός του 2017 προγραμματίζεται η ενεργοποίηση και υλοποίηση της 

ενίσχυσης των 8.500 θέσεων στις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας. Οι εν λόγω παρεμβάσεις, 

αποτελούν και τις βασικές προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής για το άσυλο, οι 

οποίες παραμένουν επίκαιρες. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται και η 

επίτευξη του ειδικού στόχου. 

Προαπαιτούμενο για την ενεργοποίηση/υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων ήταν η 

θεσμοθέτηση των βασικών ρυθμίσεων για την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας 

Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και την 

προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία επήλθε με την ψήφιση του 

Νόμου 4375 τον Απρίλιο του 2016 (ΦΕΚ 51/τ. Α/03.04.2016). 

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Ασύλου ενισχύθηκε με 1,2 εκ. ευρώ περίπου από έκτακτη 

βοήθεια για την ανάπτυξη των μονάδων ασύλου και την γρήγορη εφαρμογή των 

αιτημάτων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από Σύριους στην Ελλάδα 

(HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR). 

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

των παρεμβάσεων έως το 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. 

 

Δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του εθνικού 

στόχου 

1 - Υποδοχή/άσυλο 

 

Οι κύριες δράσεις που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται είναι: 

 Ενίσχυση υποδομών και βασικών υπηρεσιών για την ασφαλή και υγιεινή 

διαβίωση προσφύγων-μεταναστών, με προϋπολογισμό 7.510.257,47 εκ. ευρώ, εκ 

των οποίων η κοινοτική στήριξη ανέρχεται σε 5.632.693,10 εκ, ευρώ. Έχουν 

αναληφθεί σε επίπεδο κοινοτικής στήριξης νομικές δεσμεύσεις ύψους 

2.525.826,61 εκ. ευρώ και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες, ύψους 

2.525.826,61 εκ. ευρώ. Οι δαπάνες της δράσης περιλήφθηκαν στο αίτημα 

πληρωμής που υποβλήθηκε στην ΕΕ από την Υπεύθυνη Αρχή στις 15.02.2017. 
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 Τομέας Ασύλου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, 

με προϋπολογισμό 5.311.000 εκ. ευρώ, εκ των οποίων η κοινοτική στήριξη 

ανέρχεται σε 3.983.250 εκ. ευρώ. 

 Mobile application για αιτούντες διεθνή προστασία, με προϋπολογισμό 35.000 

χιλιάδες ευρώ, εκ των οποίων η κοινοτική στήριξη ανέρχεται σε 27.250 χιλιάδες 

ευρώ. 

 Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία και ενίσχυση της 

επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου, με προϋπολογισμό 1.500.000 

εκ. ευρώ, εκ των οποίων η κοινοτική στήριξη ανέρχεται σε 1.125.000 εκ. ευρώ. 

 Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση, με προϋπολογισμό 1.359.100 εκ. ευρώ, εκ 

των οποίων η κοινοτική στήριξη ανέρχεται σε 1.019.325 εκ. ευρώ. 

 Ενίσχυση της διαδικασίας Ασύλου, με προϋπολογισμό 10.000.000 εκ. ευρώ, εκ 

των οποίων η κοινοτική στήριξη ανέρχεται σε 7.50.000 εκ. ευρώ. 

 Υποστήριξη της εκκαθάρισης των συσσωρευμένων προσφυγών της διαδικασίας 

ασύλου στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό 2.260.000 εκ. ευρώ, εκ των οποίων η 

κοινοτική στήριξη ανέρχεται σε 1.695.000 εκ. ευρώ. 

Με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των 8.500 θέσεων στις ανοιχτές δομές 

φιλοξενίας, η οποία αναμένεται εντός του 2017, επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος. 

  

Δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του εθνικού 

στόχου 

2 - Αξιολόγηση 

 

Στον εν λόγω εθνικό στόχο δεν διατίθενται πόροι από το εθνικό πρόγραμμα, ως εκ 

τούτου δεν υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιό του. 

 

Δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του εθνικού 

στόχου 

3 - Επανεγκατάσταση 

 

Δεν υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού στόχου, καθώς δεν διατίθενται πόροι 

από το εθνικό πρόγραμμα στον εν λόγω εθνικό στόχο. 

 

Ειδική δράση 1 - Κέντρα διέλευσης 

 

Δεν υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της ειδικής δράσης "κέντρα προσωρινής 

διαμονής", καθώς δεν διατίθενται πόροι από το εθνικό πρόγραμμα στην εν λόγω ειδική 

δράση 
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Ειδική δράση 2 - Πρόσβαση σε άσυλο 

 

Δεν υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της ειδικής δράσης "πρόσβαση σε διαδικασίες 

ασύλου", καθώς δεν διατίθενται πόροι από το εθνικό πρόγραμμα στην εν λόγω ειδική 

δράση 

 

 

Ειδικός στόχος 2 - Ένταξη/νόμιμη μετανάστευση 

 

Η εθνική στρατηγική για την ένταξη περιλαμβάνει παρεμβάσεις προώθησης της νόμιμης 

μετανάστευσης, ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στην 

αγορά εργασίας, και ενίσχυσης της ικανότητας σε τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη της 

ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών. 

Στη διάρκεια του οικονομικού έτους αναφοράς ο ειδικός στόχος δεν έχει ενεργοποιηθεί. 

Δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι πόροι του ειδικού και των εθνικών στόχων είναι μικρού 

ύψους, θα δοθεί προτεραιότητα σε παρεμβάσεις υπέρ των ευάλωτων ομάδων και 

ιδιαίτερα των ανήλικων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, και εντός του 2017, προγραμματίζεται η ένταξη για 

συγχρηματοδότηση δράσης με τίτλο «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών 

στο εκπαιδευτικό σύστημα», με προϋπολογισμό 7 εκ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), εκ των 

οποίων τα 5,25 εκ. ευρώ αφορούν κοινοτική στήριξη, η οποία αναμένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του 2018 και δράσης για την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανήλικων. 

Σε ότι αφορά στην ενίσχυση της ικανότητας σε τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη της 

ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, 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. Μετά τη 

δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας στους Δήμους και σε συνεργασία 

με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), 

τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, από τα οποία 

συγχρηματοδοτείται η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, αλλά και τη Δ/νση 

Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, θα σχεδιαστεί και 

χρηματοδοτηθεί δράση για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ένταξης. 

Η συνολική στρατηγική του ειδικού στόχου εκτιμάται ότι θα εφαρμοστεί και έως το 

τέλος της προγραμματικής περιόδου θα πετύχει και τους στόχους της. 

Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι η εθνική στρατηγική για την ένταξη ενισχύεται από τα 

ΕΔΕΤ, κυρίως δε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με επιπλέον πόρους, ύψους 20 

εκ. ευρώ, κρίνεται ότι θα απαιτηθεί η διάθεση επιπλέον πόρων στον εν λόγω ειδικό 

στόχο, καθώς οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες. 

 

Δράσεις που 1 - Νόμιμη μετανάστευση 
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χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του εθνικού 

στόχου 

 

Μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί ο εν λόγω εθνικός στόχος. 

 

 

Δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του εθνικού 

στόχου 

2 - Ένταξη 

 

Στο πλαίσιο του εθνικού στόχου προγραμματίζεται η χρηματοδότηση δράσης για την 

ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο  Εκπαιδευτικό Σύστημα, με 

προϋπολογισμό 7.000.000 εκ. ευρώ, εκ των οποίων η κοινοτική στήριξη ανέρχεται σε 

5.250.000 εκ. ευρώ, καθώς και για την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανήλικων. 

Με την υλοποίηση των δύο δράσεων αναμένεται η απορρόφηση των πόρων και η 

επίτευξη του εθνικού στόχου. 

 

 

Δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του εθνικού 

στόχου 

3 - Ικανότητα 

 

Μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί ο εθνικός στόχος 3.   

Σημειώνεται ωστόσο ότι ο εθνικός στόχος δύναται να επιτευχθεί από δράσεις που ήδη 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως, η λειτουργία Κέντρων 

Κοινότητας στους Δήμους, στα πλαίσια των οποίων δύναται να λειτουργήσουν και 

Κέντρα Ένταξης Μεταναστών για την παροχή υπηρεσιών στους πρόσφυγες-μετανάστες 

και την ενίσχυση δράσεων που θα λειτουργούν ενισχυτικά και συμπληρωματικά με 

αυτές. 

 

Ειδική δράση 3 - Κοινές πρωτοβουλίες 

 

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

υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της 

 

Ειδική δράση 4 - Ασυνόδευτοι ανήλικοι 
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Δεν υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της ειδικής δράσης "ασυνόδευτοι ανήλικοι", 

καθώς δεν διατίθενται πόροι από το εθνικό πρόγραμμα στην εν λόγω ειδική δράση. 

 

Ειδική δράση 8 - Νόμιμη μετανάστευση 

 

Δεν υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της ειδικής δράσης "νόμιμη μετανάστευση", 

καθώς δεν διατίθενται πόροι από το εθνικό πρόγραμμα στην εν λόγω ειδική δράση. 

 

 

 

Ειδικός στόχος 3 - Επαναπατρισμός 

 

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and 

achieving the national objectives over the financial year. 

Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to 

changes in the future. 

Set out any significant issues which affect the performance of the national programme. 

 

 

Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί οι Εθνικοί Στόχοι 1: Συνεργασία και 2 : Μέτρα 

επιστροφών (επαναπατρισμού), ενώ δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί ο Εθνικός Στόχος 3: 

Συνεργασία, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί σε επόμενο διάστημα. 

Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα 

προ-αναχωρησιακά κέντρα, καθώς και δράσεις για την εφαρμογή των υποβοηθούμενων 

εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων επανένταξης και 

αναγκαστικών επιστροφών των παράτυπων υπηκόων τρίτων χωρών. 

Στο επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η χρηματοδότηση δράσεων για το σύστημα 

παρακολούθησης και ελέγχου αναγκαστικών επιστροφών, για τη δημιουργία νέων προ-

αναχωρησιακών κέντρων, μεταξύ άλλων και τη δημιουργία Κέντρου Διέλευσης στο 

διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας, 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, καθώς και την ανάπτυξη 

συνεργασίας με εκπροσώπους τρίτων χωρών για την επιτάχυνση της διαδικασίας 

επιστροφών. 

Βάσει του παραπάνω σχεδιασμού εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του 

ειδικού στόχου των επιστροφών (επαναπατρισμού). 

 

Δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του εθνικού 

στόχου 

1 - Συνοδευτικά μέτρα 
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Στον εθνικό στόχο μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί η παρακάτω δράση: 

 Δομές και Λειτουργικότητα στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα (Π.Κε.Κ), με 

προϋπολογισμό 27.667.474,83 εκ. ευρώ, εκ των οποίων η κοινοτική στήριξη 

ανέρχεται σε 20.6750.606,12 εκ. ευρώ. Η εν λόγω δράση ενισχύει τη λειτουργία 

έξι (6) προ-αναχωρησιακών κέντρων (στην Αμυγδαλέζα, και τον Ταύρο Αττικής, 

στην Κόρινθο, στο Παρανέστι Δράμας, στο Φυλάκιο Ορεστιάδας και στη 

Λέσβο). 

Εντός του 2017 αναμένεται η ένταξη δράσης με τίτλο «Σύστημα παρακολούθησης και 

ελέγχου Αναγκαστικών Επιστροφών», με προϋπολογισμό 170.000 χιλιάδες ευρώ 

συνολική δημόσια δαπάνη και 127.500 χιλιάδες ευρώ κοινοτική στήριξη. 

Επίσης, προγραμματίζεται η χρηματοδότηση δράσεων για τη δημιουργία νέων προ-

αναχωρησιακών κέντρων (στην Κω και στο διεθνές αεροδρόμιο της 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. 

Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων αναμένεται η επίτευξη του εθνικού στόχου, 

έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου. 

 

Δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του εθνικού 

στόχου 

2 - Μέτρα για τον επαναπατρισμό 

 

Οι κύριες δράσεις που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου 

είναι: 

 Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης, με προϋπολογισμό 32.470.000 εκ. 

ευρώ, εκ των οποίων η κοινοτική στήριξη ανέρχεται σε 24.352.000 εκ. ευρώ. 

 Η εφαρμογή των Αναγκαστικών Επιστροφών των παράτυπων Υπηκόων Τρίτων 

Χωρών, με προϋπολογισμό 14.828.880 εκ. ευρώ, εκ των οποίων η κοινοτική 

στήριξη ανέρχεται σε 11.121.660 εκ. ευρώ. 

Με την ολοκλήρωση των δράσεων αναμένεται η απορρόφηση των πόρων και η 

επίτευξη του εθνικού στόχου. 

 

Δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του εθνικού 

στόχου 

3 - Συνεργασία 

 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο. 



 

EL 8  EL 

Προγραμματίζεται ωστόσο η χρηματοδότηση δράσης για την ανάπτυξη συνεργασίας με 

εκπροσώπους τρίτων χωρών για την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφών. 

 

Ειδική δράση 5 - Κοινές διαδικασίες επαναπατρισμού 

 

Δεν υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της ειδικής δράσης "κοινές διαδικασίες 

επαναπατρισμού", καθώς δεν διατίθενται πόροι από το ΕΠ σε αυτή την ειδική δράση 

μέχρι σήμερα. 

 

Ειδική δράση 6 - Κοινές διαδικασίες επανένταξης 

 

Δεν υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της ειδικής δράσης "κοινά σχέδια επανένταξης", 

καθώς δεν διατίθενται πόροι από το ΕΠ σε αυτή την ειδική δράση μέχρι σήμερα. 

 

Ειδική δράση 7 - Κοινές διαδικασίες για την οικογενειακή ενότητα και 

την επανένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων 

 

Δεν υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της ειδικής δράσης "κοινές διαδικασίες για την 

οικογενειακή ενότητα και την επανένταξη ασυνόδευτων ανήλικων", καθώς δεν 

διατίθενται πόροι από το ΕΠ σε αυτή την ειδική δράση μέχρι σήμερα. 

 

 

 

Ειδικός στόχος 4 - Αλληλεγγύη 

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and 

achieving the national objectives over the financial year. 

Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to 

changes in the future. 

Set out any significant issues which affect the performance of the national programme. 

 

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράση στον Εθνικό Στόχο "Αλληλεγγύη", καθώς δεν διατίθενται 

πόροι από το ΕΠ. 

 

Δράσεις που 

χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του εθνικού 

στόχου 

1 - Μετεγκατάσταση 

 

Δεν υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Στόχου "Μετεγκατάστση" και στο 

πλαίσιο του Ειδικού Στόχου "Αλληλεγγύη", καθώς δεν διατίθενται πόροι σε αυτούς τους 

στόχους. 
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Οι δράσεις μετεγκατάστασης (relocation), όπως και επανεγκατάστασης (resettement) που 

χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα εντάσσονται στις ειδικές περιπτώσεις 

δράσεων. 

Εντός του οικονομικού έτους αναφοράς, 4.000 περίπου άτομα μετεγκαταστάθηκαν 

επιτυχώς σε άλλες χώρες της Ε.Ε.  Οι σχετικές δαπάνες των μετεγκαταστάσεων δεν 

περιλήφθηκαν στο αίτημα πληρωμής που υποβλήθηκε στην Ε.Ε. από την Υπεύθυνη 

Αρχή στις 15.02.2017. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ειδικός στόχος ΕΣ/ΕΔ Κύρια 

δράση 

Ονομασία δράσης Έναρξη 

φάσης 

προγραμ

ματισμο

ύ 

Έναρξη 

φάσης 

υλοποίη

σης 

Έναρξη 

φάσης 

περάτωσ

ης 

ΕΣ1 - Άσυλο ΕΣ1 - Υποδοχή/άσυλο 1 Set-up of new Regional 

Asylum Offices 

2015 2016 2018 

ΕΣ1 - Άσυλο ΕΣ1 - Υποδοχή/άσυλο 2 Interpretation and translation 
services 

2015 2016 2018 

ΕΣ1 - Άσυλο ΕΣ1 - Υποδοχή/άσυλο 3 Operation of ORFof  total 

capacity eight thousand and 
five hundred  (8.500) places 

2015 2017 2018 

ΕΣ1 - Άσυλο ΕΣ2 - Αξιολόγηση 1 Clearance of the pending 

cases under the previous 
asylum system 

2015 2016 2018 

ΕΣ2 - Ένταξη/νόμιμη 

μετανάστευση 

ΕΣ1 - Νόμιμη 

μετανάστευση 

1 Strengthening the 

relationship between Greece 

and TCN countries of origin 

2018 2018 2020 

ΕΣ2 - Ένταξη/νόμιμη 

μετανάστευση 

ΕΣ2 - Ένταξη 1 Smooth integration of TCNs 

in Greek society 

2016 2017 2020 

ΕΣ2 - Ένταξη/νόμιμη 

μετανάστευση 

ΕΣ2 - Ένταξη 2 Guardianship service 2016 2017 2020 

ΕΣ2 - Ένταξη/νόμιμη 

μετανάστευση 

ΕΣ2 - Ένταξη 3 Housing of TCN and 

refugees 

2017 2018 2020 

ΕΣ2 - Ένταξη/νόμιμη 

μετανάστευση 

ΕΣ3 - Ικανότητα 1 Creation of Community 

Support  Centres 

2015 2019 2020 

ΕΣ3 - Επαναπατρισμός ΕΣ1 - Συνοδευτικά 

μέτρα 

1 Improvement of living 

condition of irregularly 

residing TCNs 

2014 2015 2020 

ΕΣ3 - Επαναπατρισμός ΕΣ1 - Συνοδευτικά 
μέτρα 

2 Training programmes to 
ensure smooth and effective 

return 

2016 2016 2020 

ΕΣ3 - Επαναπατρισμός ΕΣ1 - Συνοδευτικά 
μέτρα 

3 Functional external system 
for monitoring returns 

2016 2016 2020 

ΕΣ3 - Επαναπατρισμός ΕΣ2 - Μέτρα για τον 

επαναπατρισμό 

1 Assisted Voluntary Returns 

and Reintegration measures. 

2016 2016 2020 

ΕΣ3 - Επαναπατρισμός ΕΣ2 - Μέτρα για τον 
επαναπατρισμό 

2 Forced Returns 2016 2016 2020 

ΕΣ3 - Επαναπατρισμός ΕΣ3 - Συνεργασία 1 National impacts assessment, 

development of indicators 

2017 2017 2020 

ΕΣ3 - Επαναπατρισμός ΕΣ3 - Συνεργασία 2 Cooperation with consular 
authorities 

2016 2016 2021 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

4.1 Επανεγκατάσταση 

 

Αριθμός ατόμων που επανεγκαταστάθηκαν όπως δηλώθηκε στους λογαριασμούς 

Κοινή ενωσιακή προτεραιότητα 

επανεγκατάστασης 

2014-2015 2016-2017 2018-2019 

Σύνολο προτεραιοτήτων της Ένωσης    

Γενικό σύνολο    

Σύνολο προτεραιοτήτων της Ένωσης    

Γενικό σύνολο    

 

4.2 Μεταφορά και μετεγκατάσταση 

 

Αριθμός αιτούντων που μεταφέρθηκαν και μετεγκαταστάθηκαν ανά περίοδο δέσμευσης 

όπως δηλώθηκε στους λογαριασμούς 

Είδος Από Έως 2014-2015 2016-2017 2018-2019 

 

4.3 Admission from Turkey (2016/1754) 

 

Number of admitted applicants from Turkey per pledging period as declared in the 

Accounts 

2014-2015 2016-2017 2018-2019 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Να εξηγήσετε κάθε ένδειξη που ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επίτευξη 

των στόχων, και ειδικότερα την έλλειψη προόδου. 

 

Για το έτος 2016 δεν θα συμπληρωθεί η επίτευξη κανενός δείκτη του ΕΠ, διότι: 

 Εντός του οικονομικού έτους 2016 (16.10.2015-15.10.2016) δεν δηλώθηκε καμία 

δαπάνη στο αίτημα πληρωμής που υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 15.02.2017, η οποία 

θα επέτρεπε τον απολογισμό της επίτευξης των δεικτών του ΕΠ. στη βάση της 

πραγματικής υλοποίησης των δράσεων.  
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Πίνακας δεικτών 

Ειδικός στόχος 1 - Άσυλο 

Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος Πηγή 

δεδομένων 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Σωρευτικό 

σύνολο 

C1 - Αριθμός ατόμων από 

στοχευόμενες ομάδες που λαμβάνουν 

βοήθεια μέσω έργων στον τομέα των 

υπηρεσιών υποδοχής και ασύλου τα 

οποία υποστηρίζονται από αυτό το 

Ταμείο 

Αριθμός 0,00 103.000,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C1.a - Αριθμός των προσώπων της 

ομάδας-στόχου στα οποία παρέχεται 

ενημέρωση και βοήθεια καθ’ όλη τη 

διάρκεια των διαδικασιών ασύλου 

Αριθμός   Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργο 

           

C1.b - Αριθμός των προσώπων της 

ομάδας-στόχου στα οποία παρέχεται 

νομική συνδρομή και εκπροσώπηση 

Αριθμός   Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργο 

           

C1.c - Αριθμός ευάλωτων προσώπων 

και ασυνόδευτων ανηλίκων στους 

οποίους παρέχεται ειδική συνδρομή 

Αριθμός   Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργο 

           

C2.1 - Χωρητικότητα (αριθμός 

θέσεων) νέων υποδομών υποδοχής και 

φιλοξενίας που δημιουργήθηκαν 

σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 

για τις συνθήκες υποδοχής που 

ορίζονται στο κεκτημένο της ΕΕ, και 

των υφιστάμενων υποδομών υποδοχής 

και φιλοξενίας που βελτιώθηκαν 

σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις ως 

αποτέλεσμα των έργων που 

υποστηρίζονται από το εν λόγω 

Ταμείο 

Αριθμός 0,00 8.500,00 Υποβολή 
εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C2.2 - Ποσοστό επί της συνολικής 

χωρητικότητας υποδοχής και 

φιλοξενίας 

% 0,00 60,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 
με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C3.1 - Αριθμός ατόμων που 

εκπαιδεύθηκαν σε ζητήματα ασύλου 

με τη βοήθεια του Ταμείου 

Αριθμός 0,00 150,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C3.2 - Ο αριθμός αυτός ως ποσοστό 

του συνολικού αριθμού υπαλλήλων 

που έλαβαν κατάρτιση σε αυτά τα 

ζητήματα 

% 0,00 100,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C4 - Αριθμός προϊόντων ενημέρωσης 

για τη χώρα προέλευσης και 

διερευνητικές αποστολές που 

διενεργήθηκαν με τη βοήθεια του 

Ταμείου 

Αριθμός 0,00 0,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 
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Ειδικός στόχος 1 - Άσυλο 

Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος Πηγή 

δεδομένων 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Σωρευτικό 

σύνολο 

C5 - Αριθμός έργων που 

υποστηρίχθηκαν από αυτό το Ταμείο 

για την ανάπτυξη, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση 

των πολιτικών των κρατών μελών για 

το άσυλο 

Αριθμός 0,00 0,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C6 - Αριθμός ατόμων που 

επανεγκαταστάθηκαν με τη στήριξη 

αυτού του Ταμείου 

Αριθμός 0,00 354,00 Αρμόδια αρχή 

μεταφοράς 

ατόμωνAuthority 

in charge of 

transferring the 

persons 

0,00 0,00 0,00        0,00 

1 - Set-up of new Regional Asylum 

Offices 

Number 0,00 5,00 report 0,00 0,00 0,00        0,00 

10 - Supporting the clearance of the 

appeals backlog in the asylum-

procedure in Greece with the 

operation of Appeals Committees 

Number of  

Appeals 

Committees 

0,00 30,00 report 0,00 0,00 0,00        0,00 

5.2 - Provision of psychosocial 

services 

number of 

counseling 

sessions 

0,00 224,00 report 0,00 0,00 0,00        0,00 

 

Ειδικός στόχος 2 - Ένταξη/νόμιμη μετανάστευση 

Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος Πηγή 

δεδομένων 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Σωρευτικό 

σύνολο 

C1 - Αριθμός ατόμων από 

στοχευόμενες ομάδες που 

συμμετείχαν σε μέτρα για την 

προετοιμασία της αναχώρησης τα 

οποία υποστηρίχθηκαν από αυτό το 

Ταμείο 

Αριθμός 0,00 500,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 
reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C2 - Αριθμός ατόμων από 

στοχευόμενες ομάδες που 

υποστηρίχθηκαν από αυτό το Ταμείο 

με μέτρα ενσωμάτωσης στο πλαίσιο 

εθνικών, τοπικών και περιφερειακών 

στρατηγικών 

Αριθμός 0,00 30.000,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C2.a - 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   Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργο 
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Ειδικός στόχος 2 - Ένταξη/νόμιμη μετανάστευση 

Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος Πηγή 

δεδομένων 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Σωρευτικό 

σύνολο 

C2.b - Αριθμός προσώπων της 

ομάδας-στόχου τα οποία έλαβαν 

στήριξη μέσω της παροχής 

συμβουλών και συνδρομής όσον 

αφορά τη στέγαση, τα μέσα διαβίωσης 

και τη διοικητική και νομική 

καθοδήγηση 

Αριθμός   Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργο 

           

C2.c - Αριθμός προσώπων της 

ομάδας-στόχου τα οποία έλαβαν 

βοήθεια μέσω της παροχής 

υγειονομικής περίθαλψης και 

ψυχολογικής φροντίδας 

Αριθμός   Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 
με το έργο 

           

C2.d - Αριθμός προσώπων της 

ομάδας-στόχου τα οποία έλαβαν 

βοήθεια μέσω μέτρων που συνδέονται 

με τη δημοκρατική συμμετοχή 

Αριθμός   Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργο 

           

C3 - Αριθμός τοπικών, περιφερειακών 

και εθνικών πλαισίων/μέτρων/μέσων 

άσκησης πολιτικής που έχουν 

θεσπιστεί για την ενσωμάτωση των 

υπηκόων τρίτων χωρών και 

προϋποθέτουν τη συμμετοχή της 

κοινωνίας των πολιτών, των 

μεταναστευτικών κοινοτήτων και 

άλλων ενδιαφερομένων ως 

αποτέλεσμα των μέτρων που 

υποστηρίζονται από αυτό το Ταμείο 

Αριθμός 0,00 10,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το 

έργοcommunity 

Centers 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C4 - Αριθμός έργων συνεργασίας με 

άλλα κράτη μέλη για την ενσωμάτωση 

υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία 

υποστηρίζονται από αυτό το Ταμείο 

Αριθμός 0,00 0,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C5 - Αριθμός έργων που 

υποστηρίχθηκαν από αυτό το Ταμείο 

για την ανάπτυξη, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση 

των πολιτικών των κρατών μελών για 

την ενσωμάτωση 

Αριθμός 0,00 0,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

 

Ειδικός στόχος 3 - Επαναπατρισμός 

Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος Πηγή 

δεδομένων 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Σωρευτικό 

σύνολο 

C1 - Αριθμός ατόμων που 

εκπαιδεύθηκαν σε ζητήματα 

επαναπατρισμού με τη βοήθεια του 

Ταμείου 

Αριθμός 0,00 3.000,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 



 

EL 16   EL 

 

Ειδικός στόχος 3 - Επαναπατρισμός 

Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος Πηγή 

δεδομένων 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Σωρευτικό 

σύνολο 

C2 - Αριθμός επαναπατριζομένων που 

έλαβαν ενίσχυση για την επανένταξή 

τους πριν ή μετά τον επαναπατρισμό 

τους με τη συγχρηματοδότηση του 

Ταμείου 

Αριθμός 0,00 4.000,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C3 - Αριθμός επαναπατριζομένων των 

οποίων ο επαναπατρισμός 

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο, 

άτομα που επαναπατρίστηκαν 

οικειοθελώς 

Αριθμός 0,00 38.000,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 
με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C4 - Αριθμός επαναπατριζομένων των 

οποίων ο επαναπατρισμός 

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο, 

άτομα που απομακρύνθηκαν 

Αριθμός 0,00 80.000,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C5 - Αριθμός επιτηρούμενων 

επιχειρήσεων απομάκρυνσης που 

συγχρηματοδότησε το Ταμείο 

Αριθμός 0,00 18,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C6 - Αριθμός έργων που 

υποστηρίζονται από το Ταμείο για την 

ανάπτυξη, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των πολιτικών 

επιστροφής στα κράτη μέλη. 

Αριθμός 0,00 0,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 

19 - Number of bilateral meetings 

between Consular Authorities per year 

number 0,00 2,00 report 0,00 0,00 0,00        0,00 

 

Ειδικός στόχος 4 - Αλληλεγγύη 

Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος Πηγή 

δεδομένων 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Σωρευτικό 

σύνολο 

C1 - Αριθμός αιτούντων που 

μεταφέρθηκαν από ένα κράτος μέλος 

σε άλλο με τη στήριξη αυτού του 

Ταμείου 

Αριθμός 0,00 0,00 Αρμόδια αρχή 

μετακίνησηςAuth

ority in charge of 

relocation 

0,00 0,00 0,00        0,00 

C2 - Αριθμός έργων συνεργασίας με 

άλλα κράτη μέλη σχετικά με την 

αύξηση της αλληλεγγύης και τον 

επιμερισμό ευθυνών μεταξύ των 

κρατών μελών που υποστηρίχθηκαν 

από αυτό το Ταμείο 

Αριθμός 0,00 0,00 Υποβολή 

εκθέσεων σχετικά 

με το έργοProject 

reporting 

0,00 0,00 0,00        0,00 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 

 

6.1 Επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

514/2014) 

 

Παραθέστε κατάλογο με τις βασικές αποφάσεις που ελήφθησαν και τα ζητήματα που 

εκκρεμούν στην επιτροπή παρακολούθησης. 
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6.2 Κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης (άρθρο 14 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014) 

 

Μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης που ελήφθησαν από την αρμόδια αρχή, 

συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων συλλογής δεδομένων, δραστηριοτήτων 

αξιολόγησης, δυσκολιών που αντιμετωπίστηκαν και μέτρων που ελήφθησαν για την 

αντιμετώπισή τους. 

 

Σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη δράση ορίζονται κοινοί δείκτες (δείκτες εκροών) με τους 

οποίους μετράται το εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενό της. 

Κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων, ιδιαίτερα κατά τις διοικητικές 

και επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργούν οι αρχές διαχείρισης (Υπεύθυνη και 

Εντεταλμένες Αρχές) και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των δράσεων επαληθεύεται η 

υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και η επίτευξη των δεικτών, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 

Οι Δικαιούχοι των δράσεων, μεταξύ άλλων, υποχρεούνται κάθε έτος στον απολογισμό 

των δεικτών που επιτυγχάνονται κατά το προηγούμενο έτος. 
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6.3 Εμπλοκή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση 

του εθνικού προγράμματος (άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

514/2014) 

 

Να περιγραφούν συνοπτικά οι βασικές εισηγήσεις και γνώμες των εταίρων κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους. 

 

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 στην Εντεταλμένη Αρχή - Υπηρεσία Ασύλου, 

προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησής τους. 

Επιπλέον, οι παραπάνω εταίροι συμμετέχουν στην εφαρμογή του Εθνικού 

Προγράμματος, με τον σχεδιασμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ., αλλά και την παρακολούθηση της 

υλοποίησής τους από τις επί μέρους διευθύνσεις τους. 
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6.4 Ενημέρωση και δημοσιότητα (άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014) 

 

Παραθέστε τον σύνδεσμο για τον ιστότοπο του προγράμματος.  

Παραθέστε κατάλογο των βασικών δραστηριοτήτων ενημέρωσης και δημοσιότητας 

που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Να επισυναφθούν 

δείγματα σχετικού υλικού. 

 

Όλο το απαραίτητο υλικό για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των 

δικαιούχων αλλά και του ευρύ κοινού δημοσιεύεται στις παραπάνω ιστοσελίδες 

1. http://www.ypes.gr/en/Generalsecretariat_PopulationSC, στην οποία παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της 

μετανάστευσης 

2. http://www.amifisf.gr, στην οποία αναρτώνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 

για τα Εθνικά Προγράμματα και τους δικαιούχους. Η ιστοσελίδα είναι υπό 

διαμόρφωση, προκειμένου να παρέχει το σύνολο των πληροφοριών για τους 

δυνητικούς δικαιούχους, τους φορείς που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση και 

το ευρύ κοινό. 

3. http://asylo.gov.gr, στην οποία αναρτώνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για 

τις διαδικασίες ασύλου, καθώς και στατιστικά στοιχεία. 

Η Υπηρεσία Ασύλου χρηματοδότησε, μέσω Τεχνικής Βοήθειας τη διοργάνωση 

Συνεδρίου με θέμα «Το Μέλλον του Ασύλου στην Ελλάδα» το Μάϊο του 2016. Στο 

πλαίσιο του Συνεδρίου υλοποιήθηκε Έκθεση Φωτογραφίας με δημιουργίες φωτογράφων 

σχετικές με την πορεία των προσφύγων. Επίσης, χρηματοδότησε πληροφοριακών υλικό, 

μεταφρασμένο σε διάφορες γλώσσες για την πληροφόρηση των αιτούντων άσυλο, 

στικάκια usb με ενσωματωμένα αρχεία πληροφόρησης, στυλό, μολύβια, μπλοκ 

σημειώσεων με τα λογότυπα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

Πληροφοριακό υλικό επισυνάπτεται 
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6.5 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της Ένωσης (άρθρο 14 παράγραφος 2 

στοιχείο ε) και παράγραφος 5 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014) 

 

Να περιγραφούν συνοπτικά οι κύριες δράσεις και διαβουλεύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν για την εξασφάλιση του συντονισμού με άλλα μέσα της 

Ένωσης, και ειδικότερα τα ακόλουθα: 

 

 Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας)· 

 Άλλα Ταμεία ή προγράμματα της ΕΕ (π.χ. πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση, 

πρόγραμμα για την πολιτιστική κληρονομιά, πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση»)· 

 Μηχανισμοί της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων (π.χ. μηχανισμός 

προενταξιακής βοήθειας, ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής 

σχέσης, μηχανισμός σταθερότητας), όσον αφορά δράσεις σε τρίτες χώρες ή σε 

σχέση με τρίτες χώρες. 

 

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 Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

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. 

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, όπως τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων, η λειτουργία 

των οποίων χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Στα εν λόγω Κέντρα δύναται να 

λειτουργήσουν και Κέντρα Ένταξης Μεταναστών, ως Παραρτήματα για την παροχή 

υπηρεσιών προς τους μετανάστες - πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στη χώρα. 

Δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις του Εθνικού Προγράμματος για την ένταξη δεν 

περιλαμβάνουν παρόμοιες δράσεις με αυτές που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, δεν 

τίθεται θέμα διπλής χρηματοδότησης τους. 
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6.6 Απευθείας ανάθεση 

 

Να παράσχετε αιτιολόγηση για κάθε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε απευθείας 

ανάθεση. 

 

Δεν υπήρξαν απευθείας αναθέσεις την περίοδο αναφοράς. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΑΡΘΡΟ 54 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 514/2014) 

 

Πίνακας 1. Χρηματοοικονομική περίληψη ΤΑΜΕ όπως δηλώθηκε στους 

λογαριασμούς 

 

Εθνικός στόχος / Ειδική δράση Συνολική συνεισφορά της 

Ένωσης που καταβλήθηκε 

το έτος 

% 

ΕιδΣ1.ΕΣ1 Υποδοχή/άσυλο 1.888.849,28 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ ΕιδΣ1 1.888.849,28 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕιδΣ1 1.888.849,28 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ Ειδικών περιπτώσεων 0,00 0,00% 

TOTAL 1.888.849,28  

ΣΥΝΟΛΟ ΕθΣ ΕΣ1 / Βασική πίστωση ΤΑΜΕ  0,73% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕθΣ ΕΣ1 / Βασική πίστωση ΤΑΜΕ  0,00% 
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Πίνακας 2. Προσφορές για ειδικές περιπτώσεις όπως δηλώθηκαν στους λογαριασμούς 

 

Δεσμεύσεις για ειδικές περιπτώσεις 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Σύνολο 

Σύνολο δράσεων επανεγκατάστασης  0,00 0,00        0,00 

Μετεγκατάσταση (2015/1523) σύνολο  0,00 0,00        0,00 

Μετεγκατάσταση (2015/1601) σύνολο  0,00 0,00        0,00 

Σύνολο μεταφορών  0,00 0,00        0,00 

Admission from Turkey(2016/1754) total  0,00 0,00        0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00        0,00 
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Πίνακας 3. Εφαρμογή του σχεδίου χρηματοδότησης του εθνικού προγράμματος που προσδιορίζει τη συνολική συνεισφορά της ΕΕ για κάθε 

οικονομικό έτος 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Σύνολο 

Ένταξη και επιστροφή Προγραμματισμένο  0,00 31.283.203,21   23.964.568,51 19.095.575,00 16.724.478,00 20.705.892,00 20.769.288,00 0,00 0,00 0,00 132.543.004,72 

Ένταξη και επιστροφή Υλοποιημένο  0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Άσυλο και αλληλεγγύη Προγραμματισμένο  0,00 21.943.797,79   62.472.316,49 19.731.602,00 17.352.496,00 20.280.626,00 20.330.534,00 0,00 0,00 0,00 162.111.372,28 

Άσυλο και αλληλεγγύη Υλοποιημένο  0,00 0,00   1.888.849,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.888.849,28 

Σύνολο Προγραμματισμένο  0,00 53.227.001,00   86.436.885,00 38.827.177,00 34.076.974,00 40.986.518,00 41.099.822,00 0,00 0,00 0,00 294.654.377,00 

Σύνολο Υλοποιημένο  0,00 0,00   1.888.849,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.888.849,28 
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Αιτιολόγηση οποιασδήποτε παρέκκλισης από τα ελάχιστα ποσοστά που 

καθορίζονται στον ειδικό κανονισμό. 

 

(Απαιτείται μόνον εάν η κατάσταση δεν είναι ίδια όπως στο εγκεκριμένο εθνικό 

πρόγραμμα, άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014). 

 

Να επεξηγηθεί λεπτομερώς η παρέκκλιση από τα ελάχιστα ποσοστά όπως ορίζονται 

στους ειδικούς κανονισμούς. 

 

Δεν έχει σημειωθεί καμία παρέκκλιση στα ποσοστά των ειδικών στόχων του εθνικού 

προγράμματος, που έχουν εγκριθεί με την με  αριθ. c(2016) 7527/25.11.2016 Απόφαση 

της Ε. Επιτροπής 
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SECTION 8: COMMITMENTS BY FORM OF AGREEMENT 

 

Specific objective Total amount in euro 

committed (by 

contract, grant or 

other agreement) up to 

the date of this report 

% of total related 

allocation 

SO1 - Άσυλο 20.981.518,10 16,89% 

SO2 - Ένταξη/νόμιμη 

μετανάστευση 

0,00 0,00% 

SO3 - Επαναπατρισμός 56.224.266,12 46,91% 

SO4 - Αλληλεγγύη 0,00  

Τεχνική βοήθεια 2.438.000,00 46,44% 

Special cases 31.765.500,00 89,97% 

Total AMF 111.409.284,22 37,81% 
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Έγγραφα 

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου 
Ημερομηνία 

εγγράφου 

Τοπικό 

στοιχείο 

αναφοράς 

Στοιχείο 

αναφοράς της 

Επιτροπής 

Αρχεία 
Ημερομηνία 

αποστολής 
Εστάλη από 

 


