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European	Asylum	Support	OfficeEASO

Ευρωπαϊκή	Υπηρεσία	
Υποστήριξης	
για	το	Ασυλο	

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

Ποιοι	είμαστε
Η EASO είναι	Οργανισμός	της	Ευρωπαϊκής	Ενωσης	(ΕΕ)	ο	οποίος	
ιδρύθηκε	δυνάμει	του	κανονισμού	(ΕΕ)	αριθ.	439/2010	του	Ευρωπαϊκού	
Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου.	Διαδραματίζει	καθοριστικό	ρόλο	
στην	ουσιαστική	εφαρμογή	του	κοινού	ευρωπαϊκού	συστήματος	
ασύλου	(ΚΕΣΑ).	Η	EASO	ιδρύθηκε	με	σκοπό	να	ενισχύσει	την	πρακτική	
συνεργασία	για	θέματα	ασύλου	και	να	συνδράμει	τα	κράτη	μέλη	
ώστε	να	εκπληρώνουν	την	ευρωπαϊκή	και	διεθνή	υποχρέωσή	τους	να	
παρέχουν	προστασία	σε	όσους	την	έχουν	ανάγκη.	Η	EASO	λειτουργεί	
ως	κέντρο	εμπειρογνωμοσύνης	σε	θέματα	ασύλου.	Παρέχει,	επίσης,	
υποστήριξη	στα	κράτη	μέλη	των	οποίων	τα	συστήματα	ασύλου	και	
υποδοχής	υφίστανται	ιδιαίτερες	πιέσεις.
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Καθήκοντα της EASO
Σκοπός	της	EASO	είναι	να	διευκολύνει,	να	συντονίζει	
και	να	ενισχύει	την	πρακτική	συνεργασία	μεταξύ	των	
κρατών	μελών	σχετικά	με	την	πληθώρα	επιμέρους	
πτυχών	του	ασύλου.		
Η	EASO	παρέχει	τα	εξής:

1.	πρακτική	και	τεχνική	υποστήριξη	προς	τα	κράτη	
μέλη·

2.	επιχειρησιακή	υποστήριξη	στα	κράτη	μέλη	
με	ιδιαίτερες	ανάγκες	και	στα	κράτη	μέλη	που	
υφίστανται	ιδιαίτερες	πιέσεις	στα	συστήματα	
ασύλου	και	υποδοχής,	συμπεριλαμβανομένου	του	
συντονισμού	των	ομάδων	υποστήριξης	για	το	άσυλο	
που	συγκροτούνται	από	ειδικούς	σε	θέματα	εθνικού	
συστήματος	ασύλου·

3.	τεκμηριωμένη	συνδρομή	για	τη	χάραξη	πολιτικής	
και	τη	θέσπιση	νομοθεσίας	σε	επίπεδο	ΕΕ	σε	όλους	
τους	τομείς	που	έχουν	άμεσο	ή	έμμεσο	αντίκτυπο	σε	
θέματα	ασύλου.

Τα σημεία επικέντρωσης της EASO
Η EASO παρέχει διάφορα είδη υποστήριξης:
συνεχής υποστήριξη:	υποστήριξη	και	ενθάρρυνση	
της	ομοιόμορφης	διαδικασίας	ασύλου	μέσω	κοινής	
κατάρτισης,	κοινού	εκπαιδευτικού	προγράμματος	
για	το	άσυλο,	κοινών	προτύπων	ποιότητας	και	κοινών	
πληροφοριών	για	τις	χώρες	καταγωγής	(ΠΧΚ)·

ειδική υποστήριξη:	εξειδικευμένη	συνδρομή,	
ανάπτυξη	ικανοτήτων,	μετεγκατάσταση,	διαδικασίες	
ειδικής	υποστήριξης	και	ειδικών	ελέγχων	ποιότητας·

υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις:	οργάνωση	
δράσεων	αλληλεγγύης	για	κράτη	μέλη	που	
αντιμετωπίζουν	ιδιαίτερες	πιέσεις	στο	πλαίσιο	της	
παροχής	προσωρινής	υποστήριξης	και	συνδρομής	
για	την	αποκατάσταση	ή	την	επαναθέσπιση	των	
συστημάτων	ασύλου	και	υποδοχής·

υποστήριξη στους τομείς των πληροφοριών και της 
ανάλυσης:	ανταλλαγή	και	συγκερασμός	πληροφοριών	
και	δεδομένων,	αναλύσεων	και	αξιολογήσεων	σε	
επίπεδο	ΕΕ,	συμπεριλαμβανομένων	των	αναλύσεων	
τάσεων	και	των	κοινών	αξιολογήσεων·

υποστήριξη προς τρίτες χώρες (δηλαδή χώρες 
που δεν είναι μέλη): υποστήριξη	της	εξωτερικής	
διάστασης	του	ΚΕΣΑ,	υποστήριξη	της	σύναψης	
εταιρικών	σχέσεων	με	τρίτες	χώρες	με	στόχο	την	
επίτευξη	κοινών	λύσεων,	για	παράδειγμα	μέσω	
της	ανάπτυξης	ικανοτήτων	και	της	κατάρτισης	
προγραμμάτων	περιφερειακής	προστασίας,	καθώς	
και	συντονισμός	των	δράσεων	των	κρατών	μελών	
όσον	αφορά	την	επανεγκατάσταση.

Οι	εγκαταστάσεις	της	EASO

Αποστολή	της	EASO
Αποστολή	της	EASO	είναι	να	συμβάλλει	
στην	εφαρμογή	του	κοινού	ευρωπαϊκού	
συστήματος	ασύλου	(ΚΕΣΑ),	παρέχοντας	
υποστήριξη	και	διευκόλυνση,	συντονισμό	
και	ενίσχυση	της	πρακτικής	συνεργασίας	
μεταξύ	των	κρατών	μελών	ως	ανεξάρτητο	
κέντρο	εμπειρογνωμοσύνης	σε	θέματα	
ασύλου.
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Αποκάλυψη	του	λογοτύπου	της	EASO,	τελετή	εγκαινίων,	Βαλέτα,	19	Ιουνίου	2011

Οι αρχές της EASO 
για την εκπλήρωση  
των καθηκόντων της:
•	η	οργάνωση	της	υποστήριξης	και	της	συνδρομής	
για	την	κάλυψη	των	ειδικών	ή	των	γενικών	αναγκών	
των	συστημάτων	ασύλου	των	κρατών	μελών·

•	ο	συντονισμός	και	η	ενθάρρυνση	της	
επιχειρησιακής	συνεργασίας	μεταξύ	των	κρατών	
μελών	και	η	βελτίωση	της	ποιότητας·

•	η	λειτουργία	της	EASO	ως	κέντρου	
εμπειρογνωμοσύνης	για	θέματα	ασύλου·

•	η	οργάνωση	πανευρωπαϊκών	δράσεων	ανάλυσης	
και	αξιολόγησης	των	δεδομένων	σε	θέματα	ασύλου·

•	η	διευκόλυνση	και	η	ενθάρρυνση	της	ανάληψης	
κοινής	δράσης,	καθώς	και	η	συνέπεια	των	δράσεων	
που	αναλαμβάνονται	στο	πεδίο	του	ασύλου·

•	η	ανάληψη	πλήρους	δέσμευσης	των	κρατών	μελών·

•	ο	σεβασμός	της	αρμοδιότητας	των	κρατών	μελών	
και	των	αποφάσεών	τους	σε	θέματα	ασύλου·

•	η	συνεργασία	με	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή,	το	
Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο	και	το	Συμβούλιο	της	
Ευρωπαϊκής	Ενωσης,	καθώς	και	άλλα	θεσμικά	
όργανα	της	ΕΕ,	υπηρεσίες	και	οργανισμούς·

•	η	συμμετοχή	των	διεθνών	οργανισμών	και	της	
κοινωνίας	των	πολιτών·	

•	η	άσκηση	των	καθηκόντων	της	ως	οργάνωσης	
προσανατολισμένης	στις	υπηρεσίες,	που	λειτουργεί	
με	αμερόληπτο	και	διαφανή	τρόπο	εντός	του	
νομικού,	πολιτικού	και	θεσμικού	πλαισίου	της	ΕΕ.

Η συνεισφορά της EASO 
στον μηχανισμό έγκαιρης 
προειδοποίησης, ετοιμότητας 
και διαχείρισης κρίσεων
Προκειμένου	τα	κράτη	μέλη	να	είναι	καλύτερα	
προετοιμασμένα	για	την	αντιμετώπιση	των	
μεταβαλλόμενων	ροών	αιτούντων	άσυλο,	η	ΕΕ	
θεσπίζει	έναν	μηχανισμό	έγκαιρης	προειδοποίησης,	
ετοιμότητας	και	διαχείρισης	κρίσεων.	Η	EASO	
έχει	ήδη	δημιουργήσει	ένα	σύστημα	έγκαιρης	
προειδοποίησης	και	ετοιμότητας	(ΣΕΠΕ)	το	
οποίο	τροφοδοτεί	τον	εν	λόγω	μηχανισμό	όπως	
περιγράφεται	ακολούθως.

Έγκαιρη προειδοποίηση:
•	Η	EASO	εκπονεί,	σε	τακτική	βάση,	περιφερειακή	
πρόβλεψη	με	ανάλυση	των	τάσεων	στον	τομέα	του	
ασύλου	και	των	παραγόντων	άπωσης-έλξης,	καθώς	
και	σενάρια	κινδύνου.	Η	πρόβλεψη	αυτή	βασίζεται	
αφενός	σε	δεδομένα	που	υποβάλλουν,	μεταξύ	άλλων,	
τα	κράτη	μέλη,	η	Eurostat,	ο	Ευρωπαϊκός	Οργανισμός	
για	τη	Διαχείριση	της	Επιχειρησιακής	Συνεργασίας	
στα	Εξωτερικά	Σύνορα	των	Κρατών	Μελών	της	
Ευρωπαϊκής	Ενωσης	(Frontex),	η	Υπατη	Αρμοστεία	των	
Ηνωμένων	Εθνών	για	τους	Πρόσφυγες	(UNHCR)	και	
ο	Διεθνής	Οργανισμός	Μετανάστευσης,	και	αφετέρου	
σε	επικαιροποιημένες	ΠΧΚ	που	παρέχει	η	EASO.

Ετοιμότητα:
•	Η	EASO	αναπτύσσει	εργαλεία	που	αποσκοπούν	
στην	υποστήριξη	και	την	προετοιμασία	των	κρατών	
μελών	έναντι	της	εισροής	αιτούντων	άσυλο	και	
των	μεταβολών	της	εν	λόγω	εισροής	μέσα	από	την	
παροχή	κατάρτισης,	ΠΧΚ,	ποιοτικών	εργαλείων	και	
υποστήριξης	σε	θέματα	ανάλυσης	και	εφαρμογής	της	
νομοθεσίας	της	ΕΕ.

Διαχείριση κρίσεων:
•	Πρωταρχικό	καθήκον	της	EASO	είναι	η	παροχή	
υποστήριξης	σε	κράτη	μέλη	που	υφίστανται	
ιδιαίτερες	πιέσεις.	Τούτο	επιτυγχάνεται	με	τη	λήψη	
επιχειρησιακών	μέτρων,	όπως	η	ανάπτυξη	ομάδων	
υποστήριξης	για	το	άσυλο	(ΟΥΑ).
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Κατάρτιση EASO
Η	EASO	παρέχει	κατάρτιση	και	αναπτύσσει	υλικό	
κατάρτισης	για	την	προαγωγή	της	ποιότητας	
και	της	εναρμόνισης	στον	τομέα	του	ασύλου,	
συνεισφέροντας	με	τον	τρόπο	αυτό	στην	εφαρμογή	
του	ΚΕΣΑ.	Ακρογωνιαίος	λίθος	των	δραστηριοτήτων	
κατάρτισης	της	υπηρεσίας	είναι	το	εκπαιδευτικό	
πρόγραμμα	της	EASO,	ένα	κοινό	σύστημα	
επαγγελματικής	κατάρτισης	που	απευθύνεται	
κυρίως	σε	αρμόδιους	για	θέματα	ασύλου	και	σε	
άλλες	ομάδες-στόχους,	όπως	διοικητικά	στελέχη	
και	νομικούς	σε	ολόκληρη	την	ΕΕ.	Η	κατάρτιση	της	
EASO	καλύπτει	βασικές	πτυχές	της	διαδικασίας	
ασύλου,	καθώς	και	πρακτική	εξάσκηση	μέσω	
διαδραστικών	θεματικών	ενοτήτων.

Η	EASO	παρέχει	επίσης	κατάρτιση	για	φορείς	από	
τη	δικαιοσύνη	και	συμμετέχει	σε	άλλες	συναφείς	
πρωτοβουλίες,	όπως	η	ανάπτυξη	προγραμμάτων	
κατάρτισης	σε	συνεργασία	με	άλλους	οργανισμούς	
της	ΕΕ.

Εκτός	από	τις	δραστηριότητες	συνεχούς	
υποστήριξης,	η	EASO	παρέχει	ad	hoc	συνεδρίες	
κατάρτισης,	ανταποκρινόμενη	έτσι	στις	ειδικές	
ανάγκες	των	κρατών	μελών	που	υφίστανται	
ιδιαίτερες	πιέσεις.	Για	τον	σκοπό	αυτό,	έχει	
πραγματοποιήσει	συνεδρίες	κατάρτισης	
στη	Βουλγαρία,	την	Ελλάδα,	την	Ιταλία,	το	
Λουξεμβούργο	και	τη	Σουηδία.

Κατάρτιση	EASO

Πληροφορίες για τις χώρες 
καταγωγής
Πληροφορίες	για	τις	χώρες	καταγωγής	(ΠΧΚ)	είναι	
οι	πληροφορίες	που	αναφέρονται	στις	χώρες	
καταγωγής	των	αιτούντων	άσυλο.	Οι	πληροφορίες	
αυτές	είναι	απαραίτητες	για	τους	αρμόδιους	για	
θέματα	ασύλου	κατά	τη	διαδικασία	προσδιορισμού	
του	καθεστώτος	ασύλου.	Οι	ΠΧΚ	μπορούν	να	
διαδραματίσουν	σημαντικό	ρόλο	στην	εφαρμογή	
ενός	ΚΕΣΑ.	Στον	τομέα	των	ΠΧΚ,	η	EASO:

•	συγκεντρώνει	στοχευμένες,	συναφείς,	
αξιόπιστες,	επακριβείς	και	επικαιροποιημένες	
ΠΧΚ	με	διαφανή	και	αμερόληπτο	τρόπο·

•	διαχειρίζεται	και	αναπτύσσει	περαιτέρω	την	
κοινή	πύλη	για	τις	ΠΧΚ	της	ΕΕ,	η	οποία	συνιστά	
ένα	κοινό	σημείο	πρόσβασης	σε	πληροφορίες	και	
παρέχει	περαιτέρω	πόρους	για	τα	κράτη	μέλη·

•	αναπτύσσει	κοινό	μορφότυπο	και	μεθοδολογία	
για	την	αναζήτηση	και	την	παρουσίαση	
πληροφοριών	σχετικά	με	τις	χώρες	καταγωγής	με	
στόχο	την	εναρμόνιση	των	πρακτικών	ΠΧΚ·

•	συντάσσει	εκθέσεις	σχετικά	με	τις	κυριότερες	
χώρες	καταγωγής	οι	οποίες	ακολουθούν	τον	κοινό	
μορφότυπο	και	τη	μεθοδολογία.	Το	2012	η	EASO	
εξέδωσε	δύο	εκθέσεις	για	το	Αφγανιστάν·

•	οργανώνει	εργαστήρια	πρακτικής	συνεργασίας	
σε	συγκεκριμένες	χώρες	με	σκοπό	την	
ανταλλαγή	ΠΧΚ	και	την	εξέταση	πρακτικών,	
και	ανταποκρίνεται	στις	διάφορες	ανάγκες	των	
κρατών	μελών	για	πληροφόρηση.



Ειδική υποστήριξη και υποστήριξη 
σε επείγουσες καταστάσεις 
από την EASO
Η	EASO	υποστηρίζει	τα	κράτη	μέλη	παρέχοντας	
«ειδική	υποστήριξη»	και	«υποστήριξη	σε	επείγουσες	
καταστάσεις».	Η	ειδική υποστήριξη αφορά	την	
εξειδικευμένη	συνδρομή,	την	ανάπτυξη	ικανοτήτων,	τη	
διευκόλυνση	και	τον	συντονισμό	της	μετεγκατάστασης,	
διαδικασίες	ειδικής	υποστήριξης	και	εργαλεία	ειδικών	
ελέγχων	ποιότητας.	Η	υποστήριξη σε επείγουσες 
καταστάσεις αφορά	την	οργάνωση	δράσεων	
αλληλεγγύης	για	κράτη	μέλη	που	αντιμετωπίζουν	
ιδιαίτερες	πιέσεις	στο	πλαίσιο	της	παροχής	προσωρινής	
υποστήριξης	και	συνδρομής	για	την	αποκατάσταση	
ή	την	επαναθέσπιση	των	συστημάτων	ασύλου	και	
υποδοχής.	Ακολούθως	παρατίθενται	ορισμένα	
παραδείγματα	δράσεων	υποστήριξης	της	EASO.

Υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις 
στην Ελλάδα
Κατόπιν	αιτήματος	της	ελληνικής	κυβέρνησης	τον	
Φεβρουάριο	του	2011,	η	EASO	συμφώνησε	να	
παράσχει	υποστήριξη	στην	Ελλάδα	σχετικά	με	τη	
θέσπιση	της	νέας	Υπηρεσίας	Ασύλου,	της	Υπηρεσίας	
Πρώτης	Υποδοχής,	της	Αρχής	Προσφυγών,	καθώς	και	
σχετικά	με	την	υποδοχή	εν	γένει	και	τον	περιορισμό	
των	εκκρεμών	υποθέσεων	ασύλου	με	ανάπτυξη	
εμπειρογνωμόνων	από	τα	διάφορα	κράτη	μέλη	της	
ΕΕ	μέσω	των	αποκαλούμενων	ομάδων	υποστήριξης	
ασύλου	(ΟΥΑ).	Κατά	την	πρώτη	φάση	παροχής	
υποστήριξης	στην	Ελλάδα,	η	οποία	ολοκληρώθηκε	τον	
Μάρτιο	του	2013,	η	EASO	επιστράτευσε	και	διηύθυνε	
το	έργο	70	εμπειρογνωμόνων	από	14	κράτη	μέλη.	
Οι	εν	λόγω	εμπειρογνώμονες	συνέστησαν	52	ΟΥΑ.	
Κατόπιν	αιτήματος	της	ελληνικής	κυβέρνησης	στις	
αρχές	του	2013	για	περαιτέρω	υποστήριξη,	η	EASO	
θα	εξακολουθεί	να	παρέχει	υποστήριξη	στην	Ελλάδα	
έως	τον	Δεκέμβριο	του	2014.	Κατά	τη	δεύτερη	αυτή	
φάση,	η	παροχή	συνδρομής	από	την	EASO	στην	Ελλάδα	
πραγματοποιείται	μέσω	ΟΥΑ,	οι	οποίες	παρέχουν	

Υπογραφή	του	επιχειρησιακού	σχεδίου	με	την	Ελλάδα,	Αθήνα,	1	Απριλίου	2011
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κατάρτιση	στο	πεδίο	απόδειξης	της	εθνικότητας	(σε	
στενή	συνεργασία	με	τον	Frontex)	και	συνδρομή	σε	
θέματα	χρηματοδότησης	από	την	ΕΕ,	συγκέντρωσης	
και	ανάλυσης	στατιστικών	δεδομένων,	καθώς	και	
υποστήριξη	στον	τομέα	ΠΧΚ.	Η	EASO	μπορεί	να	
τροποποιήσει	ή	να	επιταχύνει	τις	επιχειρήσεις	της,	
ανάλογα	με	τις	ανάγκες	της	ελληνικής	κυβέρνησης.	

Ειδική υποστήριξη στην Ιταλία
Στις	4	Ιουνίου	2013	η	EASO	και	η	Ιταλία	υπέγραψαν	
ειδικό	πρόγραμμα	υποστήριξης	που	προβλέπει	την	
παροχή	ειδικής	υποστήριξης	από	την	EASO	προς	την	
Ιταλία,	έως	τα	τέλη	του	2014,	σε	ορισμένους	τομείς	
προτεραιότητας,	όπως	η	συλλογή	και	ανάλυση	
δεδομένων,	οι	ΟΥΑ,	το	σύστημα	του	Δουβλίνου,	το	
σύστημα	υποδοχής	και	οι	δυνατότητες	υποδοχής	
σε	επείγουσες	καταστάσεις,	καθώς	και	η	κατάρτιση	
ανεξάρτητου	δικαστικού	σώματος.	Η	Ιταλία,	που	
τελεί	εν	αναμονή	της	εφαρμογής	της	νέας	δέσμης	
μέτρων	της	ΕΕ	για	το	άσυλο,	αντιμετωπίζει	μεγάλες	
διακυμάνσεις	στις	αφίξεις	μεταναστών	και	παράλληλα	
χρειάζεται	διαδικασίες	παροχής	ασύλου	και	υποδοχής	
υψηλών	προδιαγραφών,	ζήτησε	τη	συνδρομή	της	EASO	
για	τον	εκσυγχρονισμό	των	συστημάτων	ασύλου	και	
υποδοχής.

Πέραν των προαναφερόμενων δράσεων, 
η EASO έχει επίσης παράσχει ειδική υποστήριξη 
και/ή υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις 
στη Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία.

Η EASO και η μετεγκατάσταση 
εντός της ΕΕ
Στον	τομέα	της	μετεγκατάστασης,	η	EASO	προωθεί,	
διευκολύνει	και	συντονίζει	την	ανταλλαγή	πληροφοριών	
και	βέλτιστων	πρακτικών	σχετικά	με	τη	μετεγκατάσταση	
εντός	της	ΕΕ.	Συμμετέχει	επίσης	στο	ετήσιο	φόρουμ	
για	τη	μετεγκατάσταση,	το	οποίο	παρέχει	στα	κράτη	
μέλη	τη	δυνατότητα	να	κατανοήσουν	τις	ανάγκες	
μετεγκατάστασης	που	αναμένονται	στο	άμεσο	μέλλον.	
Το	2012	η	EASO	διεξήγαγε	διερευνητική	άσκηση	σχετικά	
με	το	σχέδιο	για	τη	μετεγκατάσταση	εντός	της	ΕΕ	από	τη	
Μάλτα	(Eurema	—	φάσεις	I	και	II),	ενώ	επίσης	συνήψε	
διμερείς	συμφωνίες	μεταξύ	κρατών	μελών	της	ΕΕ,	
συνδεδεμένων	χωρών	και	της	Μάλτας.

Υπογραφή	του	επιχειρησιακού	σχεδίου	με	τη	Βουλγαρία,	

17	Οκτωβρίου	2013



Στο	επίκεντρο:	Ομάδες	
υποστήριξης	ασύλου	

Τι είναι οι ομάδες υποστήριξης 
ασύλου;

Οι	ομάδες	υποστήριξης	ασύλου	(ΟΥΑ)	
αποτελούνται	από	εθνικούς	εμπειρογνώμονες	
τους	οποίους	η	EASO	τοποθετεί	σε	κάποιο	
κράτος	μέλος	για	περιορισμένο	χρονικό	
διάστημα	με	στόχο	την	παροχή	υποστήριξης	
στο	σύστημα	ασύλου	του	εκάστοτε	κράτους	
μέλους.

Οι	εν	λόγω	εμπειρογνώμονες	διατίθενται	από	τα	
κράτη	μέλη	και	περιλαμβάνονται	σε	μια	«δύναμη	
επέμβασης	για	το	άσυλο»	της	EASO.

Τι είδους υποστήριξη μπορεί 
να παρέχει μια ΟΥΑ;
Οι	ΟΥΑ	μπορούν	να	παρέχουν	οποιαδήποτε	
υποστήριξη	συμφωνείται	μεταξύ	της	EASO	και	
του	κράτους	μέλους	που	υφίσταται	ιδιαίτερες	
πιέσεις,	με	σκοπό	την	προετοιμασία	του	
συστήματος	ασύλου	και	υποδοχής	του	κράτους	
μέλους	και	τη	διαχείριση	της	κατάστασης	που	
προκαλεί	ιδιαίτερη	πίεση.

Οι	ΟΥΑ	μπορούν	να	παρέχουν	
εμπειρογνωμοσύνη,	μεταξύ	άλλων,	σε	
θέματα	υποδοχής,	κατάρτισης,	πληροφοριών	
για	τις	χώρες	καταγωγής,	καθώς	και	
γνώσεις	όσον	αφορά	την	εξέταση	και	τη	
διαχείριση	υποθέσεων	χορήγησης	ασύλου,	
περιλαμβανομένων	των	αιτήσεων	από	
ευάλωτες	ομάδες.

Πώς αναπτύσσονται οι ΟΥΑ;
Οι	ΟΥΑ	μπορούν	να	αναπτυχθούν	από	την	
EASO	κατόπιν	σχετικού	αιτήματος	ενός	
κράτους	μέλους	που	υφίσταται	ιδιαίτερη	
πίεση	όσον	αφορά	το	σύστημα	ασύλου,	
περιλαμβανομένων	των	εγκαταστάσεων	
υποδοχής.	Στη	συνέχεια,	ο	εκτελεστικός	
διευθυντής	της	EASO	και	ο	υπουργός	του	
αιτούντος	κράτους	μέλους	υπογράφουν	
συμφωνία	στην	οποία	διατυπώνονται	οι	
δράσεις	που	πρόκειται	να	υλοποιήσουν	οι	ΟΥΑ.

Υπογραφή	συμφωνίας	συνεργασίας	μεταξύ	της	EASO	και	της	Υπατης	
Αρμοστείας	των	Ηνωμένων	Εθνών	για	τους	Πρόσφυγες	(UNHCR),		
Γενεύη,	13	Δεκεμβρίου	2013

Η EASO και η εξωτερική διάσταση 
του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος 
ασύλου
Η	EASO	διαδραματίζει	σημαντικό	ρόλο	στην	εξωτερική	
διάσταση	του	κοινού	ευρωπαϊκού	συστήματος	ασύλου	
(ΕΕΣΑ),	καθώς	ενισχύει	το	σύστημα	ασύλου	και	τις	
δυνατότητες	υποδοχής	σε	τρίτες	χώρες	με	στόχο	την	
αποτελεσματικότερη	προστασία	των	αιτούντων	άσυλο,	
διευκολύνει	τα	κράτη	μέλη	στην	επανεγκατάσταση	των	
προσφύγων	που	προέρχονται	από	τρίτες	χώρες	προς	
την	ΕΕ,	και	συνεργάζεται	με	τρίτες	χώρες	σε	θέματα	που	
εμπίπτουν	στα	καθήκοντα	και	τις	δραστηριότητες	της	
EASO.	Στα	παραπάνω	περιλαμβάνεται	η	υποστήριξη	
της	εφαρμογής	των	προγραμμάτων	περιφερειακής	
προστασίας	και	άλλων	δράσεων	που	σχετίζονται	με	
βιώσιμες	λύσεις.	Το	2013	η	EASO	θέσπισε	μια	στρατηγική	
εξωτερικής	διάστασης	όπου	προσδιορίζεται	η	προσέγγιση	
και	το	γενικό	πλαίσιο	βάσει	των	οποίων	ο	Οργανισμός	
σκοπεύει	να	φέρει	εις	πέρας	το	έργο	του	αναφορικά	με	
την	εξωτερική	διάσταση	του	ΚΕΣΑ.

Η EASO και το ζήτημα 
της επανεγκατάστασης
Η	EASO	αποσκοπεί	στην	ενίσχυση	του	ρόλου	της	ΕΕ	στον	
τομέα	της	επανεγκατάστασης,	με	στόχο	την	ικανοποίηση	
των	αναγκών	διεθνούς	προστασίας	των	προσφύγων	σε	
τρίτες	χώρες	και	την	ένδειξη	αλληλεγγύης	προς	τις	χώρες	
υποδοχής	τους.	Η	EASO	διευκολύνει	τα	κράτη	μέλη	στην	
επανεγκατάσταση	προσφύγων	από	τρίτες	χώρες	προς	την	
ΕΕ	σε	συνεργασία	με	την	Υπατη	Αρμοστεία	των	Ηνωμένων	
Εθνών	για	τους	Πρόσφυγες	(UNHCR)	και	τον	Διεθνή	
Οργανισμό	Μετανάστευσης	(ΔΟΜ).	Η	EASO	ασχολείται	
με	την	περαιτέρω	ανάπτυξη	υφιστάμενων	μεθοδολογιών	
και	εργαλείων	προκειμένου	να	συνεισφέρει	τόσο	
στην	ενίσχυση	της	ικανότητας	των	κρατών	μελών	να	
προβαίνουν	σε	επανεγκατάσταση	των	προσφύγων	όσο	και	
στην	αξιολόγηση	και	την	περαιτέρω	ανάπτυξη	του	κοινού	
προγράμματος	επανεγκατάστασης	της	ΕΕ.
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Διοικητικό συμβούλιο:	Το	διοικητικό	συμβούλιο	
είναι	η	αρχή	οργάνωσης	και	παρακολούθησης	του	
Οργανισμού.	Απαρτίζεται	από	εκπροσώπους	των	
κρατών	μελών	της	ΕΕ,	των	συνδεδεμένων	χωρών	
και	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής,	καθώς	και	από	έναν	
εκπρόσωπο	της	Υπατης	Αρμοστείας	των	Ηνωμένων	
Εθνών	για	τους	Πρόσφυγες.

Συμβουλευτικό φόρουμ:	Το	συμβουλευτικό	φόρουμ	
συγκροτήθηκε	τον	Οκτώβριο	του	2011	για	την	
ενίσχυση	της	συνεργασίας	της	EASO	με	την	κοινωνία	
των	πολιτών.	Το	συμβουλευτικό	φόρουμ	γνωμοδοτεί	
τακτικά	και	απαρτίζεται	από	εκπροσώπους	της	
κοινωνίας	των	πολιτών	[περιλαμβανομένων	
μη	κυβερνητικών	οργανώσεων	(ΜΚΟ)	και	
εμπλεκόμενων	φορέων	από	τον	ακαδημαϊκό	χώρο	
και	τη	δικαιοσύνη]	και	άλλους	φορείς.

Πρακτική συνεργασία με την EASO:	Η	πρακτική	
συνεργασία	με	την	EASO	είναι	μια	έννοια	που	έχει	
εφαρμογή	σε	συνεδριάσεις,	συνέδρια	και	δίκτυα	
εμπειρογνωμόνων	που	διοργανώνει	η	EASO.	
Οι	δραστηριότητες	πρακτικής	συνεργασίας	με	
την	EASO	ακολουθούν	κοινή	μεθοδολογία	και	
αποσκοπούν	στη	βελτίωση	και	τη	μεγιστοποίηση	
της	σύγκλισης	των	προσεγγίσεων	στις	ανάγκες	
προστασίας	των	αιτούντων	άσυλο	και	στην	
αξιολόγηση	των	εν	λόγω	αναγκών.

Δομή της διεύθυνσης 
και της διαχείρισης
Εκτελεστικός διευθυντής: Ο	εκτελεστικός	
διευθυντής,	δρ	Robert	K.	Visser,	διορίστηκε	από	
το	διοικητικό	συμβούλιο	και	είναι	αρμόδιος	για	
την	καθημερινή	διαχείριση	του	Οργανισμού.	
Ο	εκτελεστικός	διευθυντής	είναι	ανεξάρτητος	
κατά	την	εκτέλεση	των	καθηκόντων	του	και	είναι	
ο	νόμιμος	εκπρόσωπος	της	EASO.	Ο	εκτελεστικός	
διευθυντής	είναι	υπεύθυνος	για	την	εφαρμογή	
του	προγράμματος	εργασίας	και	τις	αποφάσεις	
του	διοικητικού	συμβουλίου.	Ο	εκτελεστικός	
διευθυντής	υποστηρίζεται	από	τους	επικεφαλής	της	
μονάδας/κέντρου,	τον	υπόλογο	και	το	εκτελεστικό	
γραφείο.	Σήμερα,	η	EASO	αποτελείται	από	τέσσερις	
μονάδες/κέντρα,	και	συγκεκριμένα:

•	τη	Μονάδα	Γενικών	Υποθέσεων	και	Διοίκησης·
•	το	Κέντρο	Πληροφόρησης,	Τεκμηρίωσης	και	
Ανάλυσης·

•	το	Κέντρο	Επιχειρησιακής	Υποστήριξης·
•	το	Κέντρο	Κατάρτισης,	Ποιότητας	και	
Εμπειρογνωμοσύνης.

10η	συνεδρίαση	του	διοικητικού	συμβουλίου	της	EASO,	Μάλτα,	4	και	5	Φεβρουαρίου	2013

Εκτελεστικό	γραφείο

Κέντρο	Πληροφόρησης,	
Τεκμηρίωσης	και	Ανάλυσης

Τμήμα	Πληροφόρησης	
και	Τεκμηρίωσης

Τμήμα	ΠΧΚ

Τμήμα	Ανάλυσης	για	
το	Ασυλο

Κέντρο	Επιχειρησιακής	
Υποστήριξης

Τμήμα	Ειδικής	Υποστήριξης	
και	Υποστήριξης	σε	

Επείγουσες	Καταστάσεις

Τμήμα	Eξωτερικής	
Διάστασης	και	

Eπανεγκατάστασης

Κέντρο	Κατάρτισης,	
Ποιότητας	και	

Εμπειρογνωμοσύνης

Τμήμα	Κατάρτισης

Τμήμα	Ποιότητας

Μονάδα	Γενικών	Υποθέσεων	
και	Διοίκησης

Τμήμα	Γενικών	
Υποθέσεων

Τμήμα	Διοίκησης

Λογιστική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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Ιστορικό
•	Το	1999	το	Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο	του	Τάμπερε	
αποφάσισε	τη	θέσπιση	ενός	κοινού	ευρωπαϊκού	
συστήματος	ασύλου	(ΚΕΣΑ).

•	Το	2004	το	πρόγραμμα	της	Χάγης	πρότεινε	τη	
σύσταση	της	Ευρωπαϊκής	Υπηρεσίας	Υποστήριξης	
για	το	Ασυλο	(EASO).	Η	Υπηρεσία	σχεδιάστηκε	με	
σκοπό	να	συμβάλλει	στη	διασφάλιση	πρακτικής	
συνεργασίας	μεταξύ	των	κρατών	μελών	σε	
θέματα	ασύλου.

•	Η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	πρότεινε	την	ίδρυση	
της	EASO	στις	18	Φεβρουαρίου	2009.

•	Το	πρώτο	τρίμηνο	του	2010,	το	Ευρωπαϊκό	
Κοινοβούλιο	και	το	Συμβούλιο	συμφώνησαν	για	
τη	σύσταση	της	EASO.	Ο	κανονισμός	για	την	EASO	
τέθηκε	σε	ισχύ	στις	19	Ιουνίου	2010.

•	Την	1η	Φεβρουαρίου	2011	η	EASO	ξεκίνησε	
να	λειτουργεί	ως	οργανισμός	της	ΕΕ.

•	Την	1	Απριλίου	2011	υπογράφηκε	το	πρώτο	
επιχειρησιακό	σχέδιο	της	EASO	για	την	
υποστήριξη	της	αναδιάρθρωσης	του	ελληνικού	
συστήματος	ασύλου.

•	Στις	24	Μαΐου	2011	υπογράφηκε	η	«συμφωνία	
για	την	έδρα»	μεταξύ	της	κυβέρνησης	
της	Μάλτας	και	της	EASO.	Η	συμφωνία	διέπει	
τη	σχέση	μεταξύ	του	κράτους	μέλους	φιλοξενίας	
και	της	EASO.

•	Στις	19	Ιουνίου	2011	έγιναν	τα	επίσημα	εγκαίνια	
της	EASO	στη	Μάλτα.

•	Στις	7	Σεπτεμβρίου	2012	η	EASO	μετακόμισε	
στις	νέες	εγκαταστάσεις	της	στο	Μεγάλο	Λιμάνι	
της	Βαλέτα,	στη	Μάλτα.

•	Το	2012	η	Ιταλία,	το	Λουξεμβούργο	και	η	Σουηδία	
ζήτησαν	και	έλαβαν	υποστήριξη	από	την	EASO.

•	Το	2013	η	Βουλγαρία	ζήτησε	και	έλαβε	
υποστήριξη	από	την	EASO.

BZ-02-13-822-EL-C
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Λουξεμβούργο:	Υπηρεσία	Εκδόσεων	της	Ευρωπαϊκής	Ενωσης,	2014
ISBN	978-92-9243-325-3	
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Στο	επίκεντρο:	
το	συμβουλευτικό	
φόρουμ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την EASO:
E-mail:	info@easo.europa.eu	
Δικτυακός	τόπος:	www.easo.europa.eu	
Facebook:	www.facebook.com/easo.eu	
Τηλέφωνο:	+356	22487500
Διεύθυνση:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,	
MRS	1917,	Malta

3ο	συμβουλευτικό	φόρουμ,	Μάλτα,	27	και	28	Νοεμβρίου	2013

Το	συμβουλευτικό	φόρουμ	της	EASO	είναι	ένας	
συνεχής	αμφίδρομος	διάλογος	που	επιτρέπει	την	
ανταλλαγή	πληροφοριών	και	τη	συγκέντρωση	
γνώσεων	μεταξύ	της	EASO	και	της	κοινωνίας	των	
πολιτών.

Για	ένα	ευρωπαϊκό	κέντρο	εμπειρογνωμοσύνης	
όπως	η	EASO,	η	διαβούλευση	δεν	περιορίζεται	
σε	μια	ετήσια	συνεδρίαση,	αλλά	αποτελεί	
συνεχή	αμφίδρομο	διάλογο	που	φέρνει	σε	
επαφή	εμπειρογνώμονες	σε	θέματα	ασύλου	
με	σκοπό	την	ανταλλαγή	γνώσεων	και	
εμπειρογνωμοσύνης.	Με	την	εν	λόγω	διαδικασία,	
η	EASO	αποκτά	βαθύτερη	κατανόηση	και	
περισσότερες	πληροφορίες	ώστε	να	αναπτύσσει	
πιο	ολοκληρωμένα	και	προηγμένα	εργαλεία	
πρακτικής	συνεργασίας	για	την	υποστήριξη	της	
εφαρμογής	του	ΚΕΣΑ.

Η	EASO	ενδιαφέρεται	ιδιαίτερα	για	πληροφορίες	
που	σχετίζονται	με	το	περιεχόμενο.	Στους	
τομείς	ιδιαίτερου	ενδιαφέροντος	για	
διαβούλευση	περιλαμβάνονται	η	έγκαιρη	
προειδοποίηση	και	ετοιμότητα,	η	κατάρτιση,	
οι	διαδικασίες	ποιότητας,	οι	ασυνόδευτοι	
ανήλικοι,	ο	εντοπισμός	της	οικογένειας,	το	
φύλο,	οι	ευάλωτες	ομάδες,	η	επανεγκατάσταση,	
η	μετεγκατάσταση	και	η	παροχή	υποστήριξης	σε	
επείγουσες	καταστάσεις	προς	κράτη	μέλη	που	
υφίστανται	ιδιαίτερη	πίεση.

Θέλετε	να	συμμετέχετε	στο	συμβουλευτικό	
φόρουμ	της	EASO;	

Επικοινωνήστε	με	το	τμήμα	συντονισμού	
του	συμβουλευτικού	φόρουμ.


