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1. Τα επιτεύγματα της EASO

Το 2012 ήταν το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας και οικονομικής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO). Κατά τo 2012, το προσωπικό αυξήθηκε από 18 σε 58 υπαλλήλους, ο δε προ-
ϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος ανήλθε σε 10 εκατομμύρια ευρώ.

Αποστολή της EASO είναι η οργάνωση και ο συντονισμός της επιχειρησιακής συνεργασίας, καθώς και η παροχή 
υποστήριξης στον τομέα του ασύλου. Η EASO συμβάλλει στην ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού συστήμα-
τος ασύλου (ΕΕΣΑ) διευκολύνοντας, συντονίζοντας και ενισχύοντας την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρα-
τών μελών ως ανεξάρτητο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης. Στην παρούσα ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, η EASO 
παραθέτει απολογισμό των επιτευγμάτων της κατά το 2012 σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος 
εργασίας της, την εκτέλεση του προϋπολογισμού της, την εφαρμογή του πίνακα προσωπικού/του πολυετούς 
σχεδίου πολιτικής για το προσωπικό και των οικείων συστημάτων διοίκησης και εσωτερικού ελέγχου.

Σε συνέχεια του χάρτη πορείας για την παρακολούθηση της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς της ΕΕ, η EASO ανέλαβε τη δέσμευση να απλουστεύσει τις διάφορες διαδικασίες υποβολής εκθέ-
σεων καταρτίζοντας μία ενιαία ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της EASO εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, 
για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (κανονισμός EASO). Το διοικητικό συμβούλιο 
ενέκρινε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της EASO για το 2012 στις 3 Ιουνίου 2013 και στις 13 του ίδιου μήνα 
είχε γνωμοδοτήσει επί των οριστικών ετήσιων λογαριασμών που επισυνάφθηκαν στο παράρτημα 5.5. Η EASO 
έχει διαβιβάσει την παρούσα ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2012 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμ-
βούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Η παρούσα 
έκθεση διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 
41 παράγραφος 2 του κανονισμού για την ίδρυση της EASO.

Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων της EASO κατά το 2012. Στο 
κεφάλαιο 2 περιγράφονται η διαχειριστική διάρθρωση, η οργάνωση και ο εσωτερικός έλεγχος της EASO και 
αναλύεται η πρόοδος της εφαρμογής των 16 προτύπων εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής που υιοθέτησε η 
EASO κατ’ αναλογία. Επίσης, παρουσιάζεται η πρόοδος της EASO όσον αφορά την υλοποίηση του χάρτη πορείας 
για την παρακολούθηση της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ. Στο κεφάλαιο 
3 παρατίθενται τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η αξιολόγηση της έκθεσης της EASO ώστε ο εκτελεστικός διευ-
θυντής να είναι σε θέση να προβεί σε δήλωση αξιοπιστίας. Στο κεφάλαιο 4 ολοκληρώνεται η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων με τη δήλωση αξιοπιστίας.

Στο μέρος II της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της EASO περιλαμβάνονται τα εξής παραρτήματα: η έκθεση 
προόδου της EASO για το 2012, η εφαρμογή από την EASO των συναφών τμημάτων του προγράμματος της 
Στοκχόλμης, ο κατάλογος εκδόσεων της EASO για το 2012, η έκθεση σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, οι 
οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της EASO, ο κατάλογος έκτακτων διαδικασιών με διαπραγμάτευση και η αυτοα-
ξιολόγηση της υλοποίησης του χάρτη πορείας για την παρακολούθηση της κοινής προσέγγισης για τους αποκε-
ντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ.

1.1. Σχετικές εξελίξεις το 2012

Πρώτον και κυριότερο, κατά τη διάρκεια του 2012 σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη νέα 
δέσμη μέτρων για το άσυλο. Οι εξελίξεις αυτές είχαν άμεσο αντίκτυπο στο έργο της EASO καθώς ένα από τα 
βασικά καθήκοντά της είναι η συμβολή στην εφαρμογή του ΕΕΣΑ και, κατ’ επέκταση, η υποστήριξη της εφαρ-
μογής των νομικών πράξεων της ΕΕ για το άσυλο. Στο πεδίο αυτό, η οδηγία περί αναγνώρισης εκδόθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2011, οι δε διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό του Δουβλίνου, την οδηγία για τις συνθήκες 
υποδοχής, την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου και για τον κανονισμό Eurodac διήρκεσαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 2012. Η θέσπιση της νέας δέσμης μέτρων για το άσυλο, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 
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2013, αναμένεται να έχει μείζονα αντίκτυπο στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
της EASO για το 2013 και μετέπειτα.

Επιπλέον, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της 8ης Μαρτίου 
2012 επεφύλαξαν στην EASO σαφή ρόλο στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, ετοιμότητας και διαχεί-
ρισης κρίσεων του άρθρου 33 του κανονισμού Δουβλίνο III. Ανταποκρινόμενη σε αυτό το κάλεσμα, η EASO 
διέθεσε άμεσα πόρους για το οικείο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας (EPS). Εν τω μεταξύ, 
το 2012 η EASO βρισκόταν στο στάδιο δημιουργίας των βασικών της δομών και δεν είχε αποκτήσει ακόμη το 
κατάλληλο επίπεδο στελέχωσης, εσωτερικών διαδικασιών και οικονομικής ανεξαρτησίας, ούτε μόνιμη έδρα. 
Συν τοις άλλοις, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θέσπισε για το 2012 προϋπολογισμό ύψους 10 εκατομ-
μυρίων ευρώ, όπως προβλεπόταν, αντί για 12 εκατομμύρια που ζητήθηκαν από την EASO, μειώνοντας παράλ-
ληλα κατά 2 εκατομμύρια ευρώ τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας για το 2013 και καταργώντας επτά θέσεις 
του προσωπικού.

1.2. Προτεραιότητες της EASO το 2012

Το 2012, η EASO επικεντρώθηκε στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

1. υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για την Ελλάδα·
2. περαιτέρω ανάπτυξη του έργου της EASO στους τομείς της κατάρτισης της Υπηρεσίας, των πληροφοριών 

για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ), της ποιότητας και της ομάδας διερμηνέων·
3. διαμόρφωση της οργάνωσης της EASO.

Οι προτεραιότητες της EASO για το 2012 καθορίστηκαν στο αντίστοιχο πρόγραμμα εργασίας, στο οποίο ανα-
φέρεται ρητώς ότι, λόγω της ρευστότητας των εξελίξεων στον τομέα του ασύλου στην ΕΕ, η υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων της EASO υπόκειται σε αλλαγές. Οι δραστηριότητες της EASO επανακαθορίστηκαν σε κάποιο 
βαθμό, για παράδειγμα:

• Στα γενικότερα μέτρα υποστήριξης της EASO εντάχθηκαν μέτρα ειδικής υποστήριξης. Η ειδική υποστήριξη 
συνίσταται σε εξειδικευμένη συνδρομή, ανάπτυξη ικανοτήτων, μετεγκατάσταση, διαδικασίες ειδικής υποστή-
ριξης και ειδικών ελέγχων ποιότητας.

• Αυξήθηκε η σημασία των πληροφοριών και της ανάλυσης. Κατόπιν διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης της EASO μετονο-
μάστηκε σε σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας (EPS).

• Λόγω περιορισμών στα διαθέσιμα κονδύλια και στους ανθρώπινους πόρους, το σχέδιο δράσης της EASO για 
την εξωτερική διάσταση αναβλήθηκε έως το 2013.

Οι στόχοι που τέθηκαν στο πρόγραμμα εργασίας του 2012 και υλοποιήθηκαν είναι:

1. Συνεχής υποστήριξη

α) Κατάρτιση της EASO: περαιτέρω ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού 
υλικού της EASO σύμφωνα με την οικεία στρατηγική κατάρτισης που θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2012. 
Περαιτέρω ανάπτυξη της δύναμης εμπειρογνωμόνων σε θέματα κατάρτισης και υλοποίηση των δρα-
στηριοτήτων κατάρτισης της EASO.

β) Ποιότητα: περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΕΕ σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και 
μηχανισμών ποιότητας στις διαδικασίες ασύλου.

γ) Πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ): περαιτέρω ανάπτυξη της πύλης ΠΧΚ, προσδιορισμός 
μεθοδολογίας, θέσπιση διαδικασίας καθορισμού τυποποιημένου περιεχομένου, δημοσίευση δύο 
εκθέσεων ΠΧΚ για το Αφγανιστάν, διοργάνωση εργαστηρίων και διασκέψεων σε θέματα ΠΚΧ.

δ) Ομάδα διερμηνέων: εκ νέου καθορισμός της πρακτικής για την ομάδα διερμηνέων στον κατάλογο 
διαθέσιμων γλωσσών.

ε) Ασυνόδευτοι ανήλικοι: έναρξη ανταλλαγής πληροφοριών και ενθάρρυνση των κρατών μελών να 
ανταλλάσουν πρακτικές σε θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων και υπολογισμού ηλικίας, καθώς και 
έναρξη του εντοπισμού οικογενειών.



EASO — ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012 — 9

2. Ειδική υποστήριξη

α) Εξειδικευμένη υποστήριξη και ανάπτυξη ικανοτήτων στη Σουηδία.
β) Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα μετεγκατάστασης εντός ΕΕ και διοργάνωση της ανταλλαγής 

πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, καθορισμός μεθοδολογιών και εργαλείων υποστήριξης της 
EASO σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης εντός της ΕΕ.

3. Υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις

α) Περαιτέρω ανάπτυξη της δύναμης επέμβασης για το άσυλο (ΔΕΑ), μέσω αύξησης της ευελιξίας της σε 
έως και 20 ειδικότητες.

β) Αποστολή ομάδων υποστήριξης για το άσυλο (ΟΥΑ) στην Ελλάδα σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέ-
διο της EASO για την Ελλάδα και τις τροποποιήσεις του. Αποστολή ΟΥΑ στο Λουξεμβούργο σύμφωνα 
με το επιχειρησιακό σχέδιο για το Λουξεμβούργο.

γ) Προετοιμασία για μελλοντικές δράσεις υποστήριξης σε επείγουσες καταστάσεις μέσω της ανάπτυξης 
μεθοδολογιών και βέλτιστων πρακτικών για επιχειρήσεις υποστήριξης.

4. Υποστήριξη πληροφοριών και ανάλυσης

α) Δημοσίευση τον Ιούλιο του 2012 της ετήσιας έκθεσης της EASO για το 2011.
β) Υλοποίηση της πρώτης φάσης του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας.

5. Υποστήριξη προς τρίτες χώρες

α) Διοργάνωση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και προσδιορισμός μεθοδολο-
γιών και εργαλείων για την ευρωπαϊκή διάσταση συντονισμού της επανεγκατάστασης στο πλαίσιο 
της διάσκεψης για την επανεγκατάσταση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2012.

β) Πρώτες προκαταρκτικές δράσεις της EASO για την εξωτερική διάσταση.

6. Οργάνωση της EASO

α) Σύγκληση τεσσάρων συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου το 2012.
β) Μετεγκατάσταση στη μόνιμη έδρα της EASO στο λιμάνι της Βαλέτας τον Σεπτέμβριο του 2012.
γ) Ανάπτυξη και οριστικοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας της EASO που θεσπίστηκε τον Σεπτέμ-

βριο του 2012.
δ) Σύναψη στενών σχέσεων συνεργασίας με εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη της EASO, για παρά-

δειγμα η σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της 
Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της ΕΕ (Frontex).

ε) Πλήρης ανάπτυξη του συμβουλευτικού φόρουμ, περιλαμβανομένων εργαλείων διαβούλευσης.

1.3. Η ιδιαιτερότητα του έργου της EASO

Ο βασικός δείκτης επιδόσεων της EASO, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αρχικά για το πρόγραμμα εργασίας του 
2014, αντικατοπτρίζει τόσο τη ζήτηση της υποστήριξης και των δραστηριοτήτων της EASO όσο και την ικανο-
ποίηση από την υποστήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη για την υλοποίηση του ΕΕΣΑ. Στην παρούσα ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων, η EASO παρουσιάζει μια ενδεικτική εικόνα των επιδόσεών της κατά το 2012, βάσει του 
συγκεκριμένου βασικού δείκτη επιδόσεων.

Το έργο της EASO είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στα διάφορα επίπεδα υλοποίησης του ΕΕΣΑ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και μπορεί να συνοψιστεί σε πέντε βασικές δραστηριότητες: συνεχής υποστήριξη, ειδική υποστήριξη, 
υποστήριξη σε επείγουσες περιπτώσεις, υποστήριξη πληροφοριών και ανάλυσης και υποστήριξη προς τρίτες 
χώρες. Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης, η EASO διοργάνωσε 14 συνεδρίες κατάρτισης εκπαιδευτών στη 
Μάλτα, δύο συνεδρίες κατάρτισης στο Λουξεμβούργο και μία συνεδρία κατάρτισης εκπαιδευτών στην Ελλάδα, 
επικαιροποίησε εννέα θεματικές ενότητες κατάρτισης, θέσπισε στρατηγική κατάρτισης και διοργάνωσε το ετή-
σιο διδακτικό σεμινάριο. Επίσης, η Υπηρεσία ανέπτυξε μια μεθοδολογία αξιολόγησης ποιότητας, διοργάνωσε 
16 συναντήσεις των ομάδων εργασίας και της ομάδας δράσης για τις ΠΧΚ, ανέπτυξε περαιτέρω τη μεθοδολογία 
της για τις ΠΧΚ, δημοσίευσε δύο εκθέσεις ΠΧΚ για το Αφγανιστάν και διοργάνωσε τρία εργαστήρια πρακτικής 
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συνεργασίας καθώς και τέσσερις συναντήσεις εμπειρογνωμόνων σε θέματα σχετικά με τους ασυνόδευτους 
ανηλίκους. Στο πλαίσιο της ειδικής υποστήριξης, η EASO υλοποίησε σχετικές δράσεις στη Σουηδία και παρου-
σίασε τη διερευνητική της έκθεση σχετικά με τα μέτρα μετεγκατάστασης εντός της ΕΕ στο Κοινοβούλιο, το Συμ-
βούλιο και την Επιτροπή.

Όσον αφορά την υποστήριξη της EASO σε επείγουσες καταστάσεις, αποδέκτες ήταν η Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους, και το Λουξεμβούργο τον Φεβρουάριο του 2012. Στον τομέα της υποστήριξης πληροφοριών και 
ανάλυσης, η EASO δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ το 2011. Επιπλέον, 
η EASO κατήρτισε και παρουσίασε στο Συμβούλιο και σε άλλους εταίρους μια ανάλυση έγκαιρης προειδοποί-
ησης και πρόβλεψης τάσεων σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ. Εκπονήθηκε ειδική ανάλυση και 
καταρτίστηκαν δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στη Συρία, για την οποία διοργανώθηκαν και 
δύο εργαστήρια. Όσον αφορά την υποστήριξη προς τρίτες χώρες, η EASO διοργάνωσε μια διάσκεψη με θέμα τη 
μετεγκατάσταση και συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο τόσο της εταιρικής σχέσης κινητικότητας 
της ΕΕ με την Τυνησία και το Μαρόκο όσο και της διαδικασίας της Βουδαπέστης.

Οι δραστηριότητες της EASO συνέβαλαν εποικοδομητικά στην υλοποίηση του ΕΕΣΑ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι 
το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτιμούν θετικά το έργο της 
Υπηρεσίας και έχουν επανειλημμένως ζητήσει τον πολλαπλασιασμό και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της. 
Για παράδειγμα, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΔΕΥ της 8ης Μαρτίου 2012 προβλέπεται σημαντικός ρόλος 
της EASO στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων δυνάμει του άρθρου 
33 του κανονισμού Δουβλίνο III.

1.4. Τα αποτελέσματα της EASO το 2012

Στο παρόν τμήμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ΕASO ανά τομέα δραστηριοτήτων. Η πλήρης έκθεση 
προόδου των διαφόρων δραστηριοτήτων διατίθεται στο παράρτημα 5.1. Επιπλέον, στο παράρτημα 5.2 περι-
γράφεται η υλοποίηση από την EASO των προτεραιοτήτων που της έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος της Στοκχόλμης.

1.4.1. Συνεχής υποστήριξη

Κατάρτιση της EASO

Διοργάνωση 14 συνεδριών κατάρτισης εκπαιδευτών στη Μάλτα

Κατάρτιση 160 εκπαιδευτών από την EASO

Διοργάνωση 93 συνεδριών κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο

Κατάρτιση 1 146 αρμοδίων σε θέματα ασύλου στην ΕΕ
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Θέσπιση της στρατηγικής της EASO σε θέματα κατάρτισης

Διοργάνωση 2 εθνικών συνεδριών κατάρτισης στο Λουξεμβούργο

Διοργάνωση 5 εθνικών συνεδριών κατάρτισης και 1 συνεδρίας κατάρτισης εκπαιδευτών στην Ελλάδα

Επικαιροποίηση 9 θεματικών ενοτήτων κατάρτισης

Διοργάνωση 2 συναντήσεων κατάρτισης εθνικών σημείων επαφής στη Μάλτα

Έναρξη της ανάπτυξης 2 νέων θεματικών ενοτήτων κατάρτισης

Ετήσιο διδακτικό σεμινάριο της EASO

Διοργάνωση ετήσιας συνάντησης με την ομάδα αναφοράς σε θέματα κατάρτισης

Έναρξη της ανάπτυξης προγράμματος κατάρτισης για δικαστικούς λειτουργούς

Υπαγωγή των διακομιστών του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος για το άσυλο (ΕΕΠΑ)  
στην αρμοδιότητα της EASO

Με τη θέσπιση στρατηγικής για την κατάρτιση τον Ιούλιο του 2012, η EASO καθιέρωσε ένα σαφές πλαίσιο για 
την παροχή υποστήριξης σε θέματα κατάρτισης δυνάμει του άρθρου 6 του ιδρυτικού κανονισμού της. Στο πλαί-
σιο της αρμοδιότητας που της ανατέθηκε από την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση της αλληλεγγύης 
εντός της ΕΕ στον τομέα του ασύλου, και σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, η EASO ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός 
συστήματος, του επονομαζόμενου «πιλοτηρίου κατάρτισης της ΕASO», προκειμένου να συνδράμει τα κράτη 
μέλη στον καθορισμό και στην παρακολούθηση των εθνικών στόχων κατάρτισης. Βάσει των δεδομένων που 
παρασχέθηκαν από τα κράτη μέλη σχετικά με τη στελέχωση και την κατάρτιση, η EASO ανέπτυξε δείγματα ανά-
λυσης με οπτικά μέσα, τα οποία υποβλήθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2012. Επιπλέον, η 
ΕASO εξέδωσε ειδικές συστάσεις κατάρτισης σκοπός των οποίων είναι διευκολύνουν την κατανόηση των εργα-
λείων και, ιδίως, του προγράμματος κατάρτισης της EASO.

Αν και το πιλοτήριο κατάρτισης βρίσκεται σε στάδιο περαιτέρω επεξεργασίας από την EASO, έχει ήδη λειτουργή-
σει ως έναυσμα για την παροχή κατάρτισης και την πραγματοποίηση συζητήσεων σχετικά με τους κοινούς στό-
χους κατάρτισης. Επίσης, με την ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης του θέματος έχει προβληθεί περαιτέρω η 
σημασία της κατάρτισης για την υλοποίηση του ΕΕΣΑ.

Κατά τη διάρκεια του 2012, η EASO παρέσχε στα κράτη μέλη υψηλής ποιότητας υλικό και υποστήριξη σε θέματα 
οργάνωσης της κατάρτισης και πραγματοποίησης κύκλων μαθημάτων κατάρτισης. Η υποστήριξη αυτή παρασχέ-
θηκε ως επί το πλείστον στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης της EASO, το οποίο καλύπτει 
βασικές πτυχές της διαδικασίας ασύλου μέσω 13 αλληλεπιδραστικών θεματικών ενοτήτων (1) που διδάσκονται 
βάσει συνδυασμού της ηλεκτρονικής μάθησης με διά ζώσης συνεδρίες.

Το υλικό κατάρτισης εκπονείται και επικαιροποιείται από την EASO με τη βοήθεια ομάδων καταρτισμένων και 
πεπειραμένων εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, οι οποίοι προέρχονται από μια δύναμη 180 και πλέον 
μελών που συγκροτήθηκε το 2011 από 16 κράτη μέλη, την Ελβετία και τη Νορβηγία. Για να αποσοβηθεί το 
ενδεχόμενο περιορισμένης διαθεσιμότητας εκπαιδευτών, η EASO ενίσχυσε τη δομή της μέσω της καθιέρωσης 
σαφών διαδικασιών και πρακτικών.

Η EASO συγκρότησε επίσης μια ομάδα αναφοράς με μέλη εκπροσώπους διαφόρων οργανισμών, συγκεκριμένα 
της Επιτροπής, της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, της Διεθνούς Ένωσης Δικα-
στών που ασχολούνται με το Δίκαιο των Προσφύγων (IARLJ), του ακαδημαϊκού χώρου (δίκτυο Odysseus) και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE), οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη και στην επικαιροποίηση του υλικού της EASO σε θέματα κατάρτισης.

(1) Οι 13 θεματικές ενότητες είναι: 1. Διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες και τα δικαιώματα του ανθρώπου, 2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, 2.1. 
Κανονισμός του Δουβλίνου, 3. Υπαγωγή, 3.1. Αποκλεισμός, 3.2. Λήξη προστασίας, 4. Οδηγία περί διαδικασιών ασύλου, 5. Πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής, 
6. Τεχνικές συνέντευξης, 6.1. Λήψη συνέντευξης από παιδιά, 6.2. Λήψη συνέντευξης από ευάλωτα άτομα, 7. Εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων, 8. Σύνταξη και 
λήψη αποφάσεων.
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Το 2012, η EASO επικαιροποίησε εννέα από τις θεματικές της ενότητες με αντικείμενο την κατάρτιση και ξεκί-
νησε την εκπόνηση δύο νέων θεματικών ενοτήτων, μίας για τις τεχνικές συνέντευξης και μιας για το ΕΕΣΑ. Επίσης 
διοργάνωσε στη Μάλτα 14 συνεδρίες κατάρτισης για περισσότερους από 160 εκπαιδευτές από 19 κράτη μέλη 
και υποστήριξε τη διοργάνωση 100 και πλέον εθνικών συνεδριών κατάρτισης οι οποίες συγκέντρωσαν πάνω 
από 1 100 συμμετέχοντες σε 12 κράτη μέλη. Επιπλέον, η Υπηρεσία παρέσχε ειδική υποστήριξη —στο πλαίσιο 
των σχετικών δράσεών της σε επείγουσες καταστάσεις— στο Λουξεμβούργο (δύο συνεδρίες τον Ιανουάριο του 
2012) και στην Ελλάδα (πέντε εθνικές συνεδρίες κατάρτισης και μία συνεδρία κατάρτισης εκπαιδευτών). Η EASO 
θεωρεί πως το σημαντικό αυτό επίτευγμα επιστεγάζει τη βιώσιμή της προσέγγιση σε θέματα κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η EASO προέβη σε προετοιμασίες για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υπο-
στήριξης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν όσον αφορά τη λειτουργία 
της διαδικτυακής πλατφόρμας και τη διευκόλυνση της έγκαιρης διαχείρισης του υλικού και των μαθημάτων 
κατάρτισης.

Το άρθρο 6 του ιδρυτικού κανονισμού της EASO προβλέπει ότι η Υπηρεσία εκπονεί και αναπτύσσει την κατάρ-
τιση για τα μέλη των δικαστηρίων στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, η EASO επωφελείται της εμπειρογνω-
σίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλων συναφών οργανώσεων και λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη 
συνεργασία της Ένωσης στο πεδίο αυτό με πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας των εθνικών δικαστηρίων.

Για να αντεπεξέλθει στο απαιτητικό αυτό καθήκον με εποικοδομητικό και πρόσφορο τρόπο, η EASO ζήτησε τη 
συνδρομή της IARLJ και της Ένωσης των Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (AEAJ), συμμετείχε δε σε διαβου-
λεύσεις με μέλη δικαστηρίων από ολόκληρη την ΕΕ. Κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον 
Δεκέμβριο συζητήθηκε διεξοδικά η αρχή της αμεροληψίας των δικαστών και ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά 
με τον ρόλο των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων στην εφαρμογή του ΕΕΣΑ. Κατά την προετοιμασία της για τη 
συνάντηση, η EASO εξέδωσε ερωτηματολόγιο το οποίο παρείχε μια γενική εικόνα των ιδρυμάτων και των οργά-
νων με αρμοδιότητες σε θέματα ασύλου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το εύρος των ένδικων βοηθημά-
των στα διάφορα κράτη μέλη. Στη συνάντηση παρευρέθηκε πλήθος συμμετεχόντων υψηλού επιπέδου, γεγονός 
που, αφενός, επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των δικαστικών λειτουργών για τις δραστηριότητες της 
EASO και, αφετέρου, είναι ενδεικτικό της βούλησης για τη διασφάλιση συνεκτικότητας στις αποφάσεις που 
λαμβάνονται σε δεύτερο βαθμό.

Επιπλέον, οι διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους αποτελούν πρόσφορη βάση 
για την κατάρτιση ενός σχεδίου εργασίας με το οποίο θα γνωστοποιηθεί η υποστήριξη της EASO προς τα δικα-
στήρια των κρατών μελών το 2013, περιλαμβανομένης της χάραξης στρατηγικής για τη δημιουργία μιας πιλο-
τικής βάσης με δεδομένα της νομολογίας της ΕΕ και της έναρξης πρωτοβουλιών επαγγελματικής ανάπτυξης, οι 
οποίες θα απευθύνονται τόσο σε νεοδιορισθέντες όσο και σε πεπειραμένους δικαστές που ασχολούνται με το 
δίκαιο των προσφύγων.

Διαδικασίες ποιότητας

Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης της ποιότητας με σκοπό την κατάρτιση ενός πίνακα ποιότητας εν 
είδει πρωτοβουλίας πρακτικής υποστήριξης για την προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, εργαλείων 
και εμπειρογνωσίας μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ποιότητας στον τομέα του ασύλου

Οι δραστηριότητες της EASO σε θέματα ποιότητας βασίζονται στις προσπάθειες των κρατών μελών, της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και άλλων ενδιαφερό- 
μενων μερών για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, εργαλείων και εμπειρογνωσίας μεταξύ των κρατών μελών. 
Η EASO διευκολύνει αυτή την ανταλλαγή μέσω της πρωτοβουλίας του πίνακα ποιότητας που ξεκίνησε το 2012.

Ο πίνακας ποιότητας είναι μια πρωτοβουλία πρακτικής υποστήριξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να καλύψει διεξοδικά όλες τις πτυχές του ΕΕΣΑ ώστε να συνθέσει 
μια ρεαλιστική εικόνα της επικρατούσας κατάστασης. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 
και τη διατήρηση μιας βάσης δεδομένων σχετικά με ορθές πρακτικές, μηχανισμούς, εργαλεία, έργα και πρω-
τοβουλίες σε θέματα ποιότητας. Ο πίνακας ποιότητας παρέχει επίσης στην EASO τη δυνατότητα να εντοπίζει 
ανάγκες υποστήριξης. Βάσει της συνεχιζόμενης ανάλυσης των αποτελεσμάτων, η EASO θα επεξεργάζεται και θα 
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αναπτύσσει προϊόντα και εργαλεία που θα βοηθούν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν με αποτελεσματικό τρόπο 
υψηλής ποιότητας πρότυπα στις οικείες διαδικασίες για το άσυλο.

Η διαδικασία του πίνακα ποιότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών, 
η οποία είναι αναγκαία τόσο στο αρχικό στάδιο της συλλογής πληροφοριών όσο και στο πλαίσιο των θεματικών 
συναντήσεων. Η EASO σκοπεύει να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των κρατών μελών στη 
διαδικασία μεριμνώντας ώστε η αξία που παρέχει η συγκεκριμένη δραστηριότητα υποστήριξης να αντισταθμί-
ζει την επιβάρυνση των πόρων τους.

Κατόπιν ενός σταδίου εσωτερικής προετοιμασίας της EASO και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με επιλεγμέ-
νους εταίρους, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 
οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του πίνακα ποιότητας ξεκίνησαν με μια εναρκτήρια συνάντηση τον Νοέμβριο 
του 2012, την οποία ακολούθησαν εντατικές διαβουλεύσεις των κρατών μελών.

Μέχρι τα τέλη του 2012, η EASO είχε καταρτίσει τη μεθοδολογία και τους στόχους του πίνακα ποιότητας και είχε 
προβεί σε εκτενείς διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, αναπτύχθηκε περαιτέρω η μεθοδολογία του πίνακα ποιότητας λαμβανο-
μένων υπόψη των σχολίων και των συστάσεων των κρατών μελών, της Επιτροπής και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις.

Η EASO κατήρτισε το 2012 έναν κατάλογο έργων και πρωτοβουλιών ο οποίος θα συμπεριληφθεί στη μελλοντική 
βάση δεδομένων ορθών πρακτικών. Ο κατάλογος συντάχθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των κρατών 
μελών για αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τα έργα και τις πρωτοβουλίες που έχουν πραγμα-
τοποιηθεί από το 2004 και μετά. Στόχος του είναι να χρησιμεύσει ως αξιόπιστο σημείο αναφοράς των αποτελε-
σμάτων και των εργαλείων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο αυτών των έργων. Ο κατάλογος εμπλουτίζεται και 
επικαιροποιείται με πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, αλλά και μέσω των εργαλείων έρευνας 
του πίνακα ποιότητας.

Πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής

2 εκθέσεις ΠΧΚ της EASO για το Αφγανιστάν

Έκθεση ΠΧΚ της EASO για τη μεθοδολογία

Κοινή ευρωπαϊκή πύλη ΠΧΚ

Θέσπιση της προσέγγισης για το δίκτυο ΠΧΚ

Αξιοποιώντας την εμπειρία των κρατών μελών, προηγούμενες περιπτώσεις συνεργασίας και τα υφιστάμενα 
περιφερειακά και ευρωπαϊκά δίκτυα, το 2012 η EASO αύξησε περαιτέρω την ικανότητά της να χειρίζεται ζητή-
ματα ΠΧΚ και οργάνωσε τις πρώτες δραστηριότητές της στον συγκεκριμένο τομέα. Για τη δημιουργία ενός 
κλιμακίου ΠΚΧ, η EASO συγκρότησε διάφορες συμβουλευτικές δομές στις οποίες εκπροσωπούνταν οι εθνικές 
μονάδες ΠΧΚ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για γενικά ζητήματα αξιοποιήθηκε η συνεισφορά μιας ομάδας δράσης 
και μιας ομάδας αναφοράς, ενώ για θέματα όπως η μεθοδολογία, η πρακτική συνεργασία, η κοινή πύλη ΠΧΚ και 
η διαχείριση γνώσεων δημιουργήθηκαν αντίστοιχες ομάδες εργασίας.

Με τη συνδρομή της ομάδας εργασίας για τη μεθοδολογία, η EASO ανέπτυξε μεθοδολογία για τη σύνταξη 
αναλυτικών εκθέσεων ΠΧΚ, βάσει της οποίας καταρτίστηκαν δύο εκθέσεις ΠΧΚ για το Αφγανιστάν. Τον Ιού-
λιο, η EASO δημοσίευσε την έκθεση «Afghanistan: Taliban Strategies — Recruitment» (Αφγανιστάν: Τακτικές 
των Ταλιμπάν — Στρατολόγηση). Τα σχόλια που διατυπώθηκαν για την πρώτη αυτή έκθεση ΠΧΚ ελήφθησαν 
υπόψη κατά τη σύνταξη της δεύτερης έκθεσης «Insurgent strategies: Intimidation and targeted violence against 
Afghans (Στρατηγικές εξέγερσης: εκφοβισμός και στοχευμένη βία κατά των Αφγανών», η οποία δημοσιεύθηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012. Για τη σύνταξη αμφότερων των εκθέσεων πραγματοποιήθηκε διεξοδική ανάλυση των 
αναγκών των τελικών χρηστών, καθώς και έλεγχος ποιότητας από επαγγελματίες του κλάδου.
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Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής της στήριξης προς την Ελλάδα, η EASO έλαβε τη συνδρομή διαφόρων κρατών 
μελών τα οποία συνέταξαν δελτία ΠΧΚ για τις χώρες καταγωγής της πλειονότητας των αιτούντων άσυλο.

Η EASO, με τη συνδρομή της ομάδας εργασίας για την κοινή πύλη ΠΧΚ, συντήρησε και ανάπτυξε περαιτέρω 
την ευρωπαϊκή κοινή πύλη ΠΧΚ. Η πύλη, η οποία σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ενιαίο σημείο 
διαδικτυακής πρόσβασης των κρατών μελών στις ΠΧΚ, υπάχθηκε στην αρμοδιότητα της EASO στα τέλη του 
2012, αφού προηγήθηκαν διάφορα στάδια ανάπτυξης. Η ομάδα εργασίας για την κοινή πύλη ΠΧΚ συνέδραμε 
την EASO στον προσδιορισμό των νέων λειτουργιών της πύλης (σύστημα ειδοποίησης, υπερσύνδεσμοι, δεν-
δροειδής δομή και αρχική σελίδα της περιοχής αναφόρτωσης) και επεξεργάστηκε εσωτερικούς κανόνες για 
την περιοχή αναφόρτωσης. Το 2012, πέραν της γερμανικής βάσης δεδομένων MILo, στην πύλη εντάχθηκαν οι 
βάσεις δεδομένων της Γαλλίας και της Νορβηγίας, ενώ αναμένεται κατά τη διάρκεια του 2013 η σύνδεση και 
άλλων εθνικών βάσεων δεδομένων (Σουηδία, Φινλανδία).

Στα τέλη του 2012, η EASO επεξεργάστηκε την ανάπτυξη πρότασης για τη θέσπιση προσέγγισης για το δίκτυο 
ΠΧΚ σε επίπεδο ΕΕ (εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της EASO τον Φεβρουάριο του 2013). Βάσει της 
προσέγγισης, οι διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΠΧΚ εντάσσονται σε μια συνεκτική δομή, οι δε 
διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Τα δύο βασικά στοιχεία (η «ραχοκοκαλιά 
του συστήματος») της στρατηγικής της EASO για το δίκτυο ΠΧΚ είναι: 1) η δημιουργία ενός στρατηγικού δικτύου 
ΠΧΚ απαρτιζόμενου από τους προϊσταμένους των μονάδων ΠΧΚ ή εμπειρογνώμονες από το σύνολο των κρατών 
μελών, συνδεδεμένες χώρες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες, για την επεξεργασία ζητημάτων —όπως παράλληλες πρακτικές σε θέματα ΠΧΚ— σε στρατηγικό 
επίπεδο, και 2) η συγκρότηση μιας σειράς δικτύων εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών οι οποίοι εξειδικεύ-
ονται σε θέματα ΠΧΚ για συγκεκριμένες χώρες, περιφέρειες ή θεματικές και μπορούν να ανταλλάξουν πληρο-
φορίες και να εναρμονίσουν τις πρακτικές ΠΧΚ στον τομέα της ειδικότητάς τους. Η EASO θα διευκολύνει και θα 
συντονίσει τις εργασίες και των δύο αυτών μορφών δικτύωσης, αναλαμβάνοντας τη γραμματειακή υποστήριξη 
και τη διαχείριση των πόρων που διατίθενται για δραστηριότητες ΠΧΚ βάσει του προγράμματος εργασίας της 
Υπηρεσίας.

Κατάλογος διαθέσιμων γλωσσών της EASO

Κατάρτιση του καταλόγου διαθέσιμων γλωσσών της EASO

Η EASO έχει καταρτίσει κατάλογο διαθέσιμων γλωσσών (επί του παρόντος 264), ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις 
γλώσσες τρίτων χωρών από και προς τις οποίες υπάρχει δυνατότητα απευθείας μετάφρασης από και προς τις 
γλώσσες των κρατών μελών.

Από τις 23 ως τις 24 Μαΐου 2012 διοργανώθηκε στη Μάλτα συνάντηση μεταξύ της EASO και των υπευθύνων των 
εθνικών σημείων επαφής για ζητήματα διερμηνείας (FPI NCP). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι διερμηνείς, τις υπηρε-
σίες των οποίων χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη σε ζητήματα ασύλου, δεν είναι κρατικοί υπάλληλοι, αλλά ελεύ-
θεροι επαγγελματίες. Αυτό συνεπάγεται ότι η συμπερίληψη μιας γλώσσας στον κατάλογο διαθέσιμων γλωσσών 
της EASO δεν διασφαλίζει κατ’ ανάγκη τη διαθεσιμότητά της μόλις ζητηθεί από κάποιο κράτος μέλος.

Πρακτική συνεργασία με την EASO

Συνεδρίαση ολομέλειας με θέμα τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για το δίκτυο Eurasil

2 εργαστήρια για τη Συρία

Διάσκεψη για το Αφγανιστάν

Το 2012, η ομάδα εργασίας για την πρακτική συνεργασία απηύθυνε στην EASO συστάσεις σχετικά με το πώς να 
βελτιστοποιήσει τη διοργάνωση εργαστηρίων εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες, τις 
μεθοδολογίες και τα εργαλεία του δικτύου Eurasil, το οποίο υπάχθηκε στην αρμοδιότητα της EASO τον Μάρτιο 
του 2012 κατά τη διάρκεια ειδικής για τον σκοπό αυτό συνεδρίασης ολομέλειας.
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Ως απάντηση στην κατάσταση που διαμορφώθηκε στη Συρία και στις συνέπειές της για τα κράτη μέλη, η EASO 
πραγματοποίησε στις 28 και στις 29 Ιουνίου στη Μάλτα το πρώτο της εργαστήριο πρακτικής συνεργασίας με 
θέμα τη Συρία. Το εργαστήριο διήρκεσε μιάμιση μέρα και, για πρώτη φορά, συγκέντρωσε εμπειρογνώμονες 
σε θέματα ΠΧΚ και πολιτικής με ειδίκευση στη Συρία. Πραγματοποιήθηκαν επίσης αρκετές παράλληλες συνε-
δριάσεις κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα πολιτικής και ΠΧΚ τα οποία είχαν προσδιοριστεί πριν από το 
εργαστήριο μέσω ερωτηματολογίου (εκτίμηση κινδύνου για τους Κούρδους, δυνατότητα εγχώριας προστασίας, 
κατάσταση της ασφάλειας, επιτόπια υποβολή αίτησης ασύλου, ένοπλη ή άοπλη αντιπολίτευση).

Τον Αύγουστο του 2012, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Syria Network, δόθηκε 
συνέχεια στο πρώτο εργαστήριο, με την πραγματοποίηση δεύτερου εργαστηρίου για τη Συρία το οποίο επι-
κεντρώθηκε ειδικότερα σε ζητήματα πολιτικής βάσει σεναρίου. Οι ομιλητές (Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και πανεπιστημιακοί) προέβησαν σε μια περι-
εκτική ανασκόπηση του πλαισίου ασφάλειας και της κατάστασης των προσφύγων στις γειτονικές χώρες.

Τον Νοέμβριο η EASO διοργάνωσε διάσκεψη με θέμα «Afghanistan: Country of Origin Information and Beyond» 
(Αφγανιστάν: Πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής και όχι μόνο). Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης 
πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από ειδικούς σε θέματα σχετικά με το Αφγανιστάν, παράλληλες συνεδρι-
άσεις με αντικείμενο ευρύ φάσμα θεμάτων και συζητήσεις σχετικά με τη συνεχή ανάπτυξη μεθοδολογιών και 
εργαλείων για τη βελτιστοποίηση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων στην υπόθεση του Αφγανιστάν. Εκτός από 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, στη διάσκεψη συμμετείχαν δικαστές, πανεπιστημιακοί και ΜΚΟ που 
ειδικεύονται σε θέματα σχετικά με το Αφγανιστάν.

Ασυνόδευτοι ανήλικοι

Εναρκτήρια συνεδρία της EASO για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τον υπολογισμό της ηλικίας τους

4 συναντήσεις εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων και υπολογισμού της ηλικίας τους

Οι εργασίες της EASO για τους ασυνόδευτους ανηλίκους επιτελούνται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους (2010–2014) (2), βάσει του οποίου η ΕΕ καλείται να 
διαμορφώσει μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την άφιξη μεγά-
λου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο δράσης καταρτίστηκε με γνώμονα το 
συμφέρον του παιδιού και καθορίζει τρεις βασικούς άξονες δράσης: πρόληψη, προστασία και βιώσιμες λύσεις.

Μεταξύ του Φεβρουαρίου και του Απριλίου του 2012, η EASO ζήτησε από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
ερωτηματολόγιο σχετικά με την πολιτική και τις πρακτικές που εφάρμοζαν τη στιγμή εκείνη σχετικά με τους 
ασυνόδευτους ανηλίκους και τον υπολογισμό της ηλικίας τους. Το αίτημα αυτό συνοδεύτηκε από ευρύτερες 
διαβουλεύσεις με αρμόδιους εμπειρογνώμονες από την κοινωνία των πολιτών (πανεπιστημιακοί, διακυβερ-
νητικές οργανώσεις, ΜΚΟ, επαγγελματίες του τομέα της υγείας), δικαστικούς λειτουργούς στα κράτη μέλη, την 
Επιτροπή και οργανισμούς της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια του 2012 η EASO πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εμπειρογνώμονες για το θέμα του 
υπολογισμού ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, στο πλαίσιο των οποίων εξετάστηκαν βασικά ζητήματα, 
προκλήσεις και διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και 
πρακτικών. Εκτός από τις διοικήσεις των κρατών μελών και την Επιτροπή, στις συναντήσεις συμμετείχαν και 
επαγγελματίες με εμπειρία στον χώρο, όπως εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δικαστικοί λειτουργοί από τα κράτη μέλη, επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας, εκπρόσωποι του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) και της Unicef. Παρέχο-
ντας τη δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλους εμπειρογνώμονες με εμπειρία στο αντικείμενο, η EASO διεύρυνε 
τον διάλογο ώστε να συμπεριληφθεί ένα εκτεταμένο φάσμα απόψεων και να επεκταθεί περαιτέρω η εμβέλεια 
της κοινής συνεργασίας, από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε άλλους οργανισμούς της ΕΕ και οργανώσεις. 

(2) Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, το οποίο θα διαρκέσει από το 2010 έως το 2014, στην EASO έχουν ανατεθεί τα ακόλουθα καθήκοντα: σημα-
ντική βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με ασυνόδευτους ανηλίκους· συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη ΠΧΚ και αναλύσεων για την εκτίμηση 
των αναγκών προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων με σκοπό τη λήψη καλύτερα τεκμηριωμένων και άρτιων αποφάσεων· παρακολούθηση των υποθέσεων 
ασυνόδευτων ανηλίκων οι οποίοι ζητούν άσυλο· ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής, τις διαδικασίες ασύλου και την ένταξη των 
ασυνόδευτων ανηλίκων· και τεχνική τεκμηρίωση του υπολογισμού της ηλικίας των ανηλίκων, περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης 
ειδικού προγράμματος κατάρτισης και εγχειριδίου σχετικά με τον υπολογισμό της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.
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Αποτέλεσμα αυτών των επαφών ήταν η καθιέρωση μια ετήσιας διάσκεψης σε θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων 
και η δημιουργία ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων.

Κατά την καταληκτική συνεδρίαση με αντικείμενο τον υπολογισμό της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, τα 
κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν την ευκαιρία να προσδιορίσουν το αντικείμενο και το περιεχόμενο 
του σχετικού εγχειριδίου. Στη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής η EASO παρουσίασε ένα σχεδιάγραμμα του περι-
εχομένου του εγχειριδίου και κάλεσε τους συμμετέχοντες να διατυπώσουν σχόλια και προτάσεις. Η σύνταξη του 
εγχειριδίου καθοδήγησης της EASO σχετικά με τον υπολογισμό της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων ξεκίνησε 
το 2012 και η δημοσίευσή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2013.

Επιπλέον, το έργο της EASO στον τομέα των ασυνόδευτων ανηλίκων αξιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προ-
αναφερθείσας διάσκεψης της EASO με θέμα «Afghanistan: Country of Origin Information and Beyond» (Αφγανι-
στάν: Πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής και όχι μόνο), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2012 
στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου με αντικείμενο την ανάγκη ανάπτυξης πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής οι 
οποίες να αφορούν ειδικά τα παιδιά. Επίσης, το 2012 ξεκίνησαν εργασίες εντοπισμού οικογενειών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της EASO και άλλων φορέων στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους διατίθενται στην ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβού-
λιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλί-
κους και στο σχετικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (3).

1.4.2. Ειδική υποστήριξη

Εξειδικευμένη υποστήριξη και ανάπτυξη ικανοτήτων

Υπογραφή σχεδίου ειδικής υποστήριξης της EASO για τη Σουηδία τον Δεκέμβριο του 2012

Αίτημα ειδικής υποστήριξης από την Ιταλία

Κατόπιν αιτήματος του Σουηδικού Συμβουλίου Μετανάστευσης και σύμφωνα με τον ιδρυτικό της κανονισμό, 
η EASO παρέσχε στις αρχές του 2013 ειδική υποστήριξη στη Σουηδία με σκοπό την ενίσχυση του σουηδικού 
συστήματος ασύλου με πιο καταρτισμένο προσωπικό.

Η παροχή ειδικής υποστήριξης κρίθηκε σκόπιμη διότι τη στιγμή που προέκυψε η ανάγκη κατάρτισης του προ-
σωπικού του Σουηδικού Συμβουλίου Μετανάστευσης, οι σχετικές θεματικές ενότητες κατάρτισης της EASO δεν 
είχαν ακόμη σχεδιασθεί. Κατά συνέπεια, τον Δεκέμβριο 2012 η EASO και το Σουηδικό Συμβούλιο Μετανάστευ-
σης υπέγραψαν σχέδιο ειδικής υποστήριξης. Η στήριξη της EASO προς τη Σουηδία παρασχέθηκε τον Φεβρου-
άριο του 2013 εν είδει κατάρτισης του προσωπικού του Σουηδικού Συμβουλίου Μετανάστευσης σε θέματα 
διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες, δικαιωμάτων του ανθρώπου και ένταξης.

Η Ιταλία ζήτησε ειδική υποστήριξη για να βελτιώσει και να ενισχύσει το ιταλικό σύστημα ασύλου και υποδοχής. 
Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφάσισε στις 13 Δεκεμβρίου 2012 την παροχή ειδικής υποστήριξης στην Ιταλία, 
μέσω κοινής δύναμης εμπειρογνωμόνων από την EASO και τα κράτη μέλη, δεδομένων των μεγάλης κλίμακας 
πιέσεων που δέχεται το υφιστάμενο σύστημα ασύλου και υποδοχής στη χώρα. Η οριστικοποίηση και η υπο-
γραφή του σχεδίου ειδικής τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς την Ιταλία θα πραγματοποιηθούν 
το 2013. Το αίτημα της Ιταλίας για ειδική υποστήριξη είναι άκρως επίκαιρο ενόψει της εφαρμογής της δέσμης 
μέτρων για το άσυλο, η οποία αναμένεται να θέσει υπό περαιτέρω δοκιμασία την ανθεκτικότητα του ιταλικού 
συστήματος ασύλου και υποδοχής.

(3) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1033_en.htm?locale=en.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1033_en.htm?locale=en.
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Μετεγκατάσταση

Διερευνητική έκθεση σχετικά με σχέδια μετεγκατάστασης από τη Μάλτα σε άλλες χώρες της ΕΕ

Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου ΔΕΥ του Μαρτίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από 
την EASO να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα μέτρα μετεγκατάστασης από τη Μάλτα σε άλλες χώρες της ΕΕ. Στην 
έκθεση συμμετείχαν επίσης οι συνδεδεμένες χώρες Νορβηγία και Ελβετία, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (επικεφαλής του έργου). Όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, οι συνδεδεμένες χώρες και οι επικεφαλής του έργου συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που τους 
διανεμήθηκαν από την EASO. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συνεντεύξεις με πρόσωπα που μετεγκαταστάθηκαν 
σε χώρες εντός ΕΕ.

Η EASO συγκέντρωσε τα πορίσματά της σε μια έκθεση την οποία υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιού-
λιο του 2012 και στο διοικητικό συμβούλιο της EASO τον Σεπτέμβριο του 2012. Ο εκτελεστικός διευθυντής της 
ΕASO υπέβαλε τη διερευνητική αυτή έκθεση στο υπουργικό γεύμα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου ΔΕΥ του Οκτωβρίου 2012 και, επακολούθως, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εν συνεχεία, η έκθεση 
δημοσιοποιήθηκε.

Η έκθεση της EASO επιβεβαίωσε ότι τα κίνητρα των κρατών μελών για τη συμμετοχή τους ή όχι σε μέτρα μετε-
γκατάστασης είναι εν πολλοίς πολιτικά και ότι οι απόψεις τους σχετικά με τη χρήση τέτοιου είδους μέτρων 
ποικίλλουν. Υπάρχουν κράτη που συμμετείχαν στα σχέδια και αποτιμούν θετικά τα ειδικά μέτρα εθελοντικής 
μετεγκατάστασης από τη Μάλτα σε άλλες χώρες της ΕΕ ως εργαλείο που αναδεικνύει την ενδοενωσιακή αλλη-
λεγγύη. Άλλα κράτη μέλη εξέφρασαν τον φόβο ότι η συστηματική και παρατεταμένη χρήση μεμονωμένων 
μέτρων μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις δυσανάλογης πίεσης θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μέσο προσέλκυσης 
παράνομων μεταναστών εντείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις πιέσεις αντί να τις εκτονώνει.

Πάντως, από την εμπειρία αυτή κατέστη προφανές, αφενός, ότι είναι εφικτή η επιτυχής υλοποίηση και άλλων 
παρόμοιων έργων στο μέλλον και ότι, αφετέρου, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των διαδικασιών στο υφιστά-
μενο πλαίσιο του σχεδίου Eurema. Παρ’ όλα αυτά, τα μέτρα μετεγκατάστασης μπορούν να προσφέρουν βιώσι-
μες λύσεις στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και να αποσυμπιέσουν τα συστήματα ασύλου των κρατών 
μελών, αρκεί να μη χρησιμοποιούνται ως μέσα μετάθεσης ευθυνών. Όπως άλλωστε πρότειναν κάποιοι από 
τους ερωτηθέντες, η μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο εντός της ΕΕ πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερη 
δέσμη μέτρων ενδοενωσιακής αλληλεγγύης τα οποία θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων, άλλες μορ-
φές πρακτικής συνεργασίας και την παροχή ευέλικτης οικονομικής στήριξης, με την EASO να διαδραματίζει 
κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία σύμφωνα πάντα με τον ιδρυτικό της κανονισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να προτείνει μέτρα περαιτέρω προώθησης της δια-
δικασίας μετεγκατάστασης. Εξάλλου, έχει προσδιορίσει το εύρος της συγχρηματοδότησης δραστηριοτήτων 
μετεγκατάστασης από την Ένωση στο πλαίσιο της πρότασης για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (AMF), 
παγιώνοντας και αναπτύσσοντας περαιτέρω τις δράσεις που έχουν αναληφθεί ήδη με χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ). Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η συμμετοχή των κρατών μελών 
σε εθελοντικά σχέδια με συντονιστή την EASO.

1.4.3. Υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις

Δύναμη επέμβασης για το άσυλο

Συνάντηση με τα εθνικά σημεία επαφής

Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της EASO σχετικά με τη συμπερίληψη 20 ειδικοτήτων στη δύναμη 
επέμβασης για το άσυλο

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της EASO σχετικά με τον συνολικό αριθμό και τις ειδικό-
τητες των εμπειρογνωμόνων που στελεχώνουν τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο (δύναμη επέμβασης για το 
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άσυλο), οι κατηγορίες ειδικοτήτων των εμπειρογνωμόνων είναι 13 («ΔΕΑ 13»). Στις 19 Ιουνίου 2012, στη δύναμη 
επέμβασης για το άσυλο συμμετείχαν 345 εμπειρογνώμονες από 21 κράτη μέλη.

Η απόφαση αυτή αναθεωρήθηκε κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2012 επί τη 
βάσει της εμπειρίας της EASO. Το συγκεκριμένο ζήτημα είχε αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης κατά τη συνά-
ντηση μεταξύ της EASO και των εθνικών σημείων επαφής για τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο (AIP NCP) που 
πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 23 Μαΐου 2012 στη Μάλτα, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκε η εμπειρία 
που αποκομίστηκε από την αποστολή ομάδων υποστήριξης για το άσυλο στην Ελλάδα και στο Λουξεμβούργο.

Κατά τη συνεδρίασή του στις 19 Ιουνίου 2012, το διοικητικό συμβούλιο κατήργησε την απόφαση αριθ. 3 και 
εξέδωσε την απόφαση αριθ. 8 σχετικά με τον συνολικό αριθμό και τις ειδικότητες των εμπειρογνωμόνων που 
στελεχώνουν τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο (δύναμη επέμβασης για το άσυλο). Ορισμένες ειδικότητες 
καταργήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν, ενώ άλλες τροποποιήθηκαν. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, η ΔΕΑ απαρτί-
ζεται από 20 ειδικότητες εμπειρογνωμόνων («ΔΕΑ 20»), ο συνολικός αριθμός των οποίων είναι τουλάχιστον 100. 
Η EASO ζήτησε από τα κράτη μέλη να ορίσουν τους εμπειρογνώμονες των τροποποιηθεισών ειδικοτήτων έως 
την 1η Οκτωβρίου 2012. Από τους εμπειρογνώμονες ζητήθηκε να υποβάλουν βιογραφικά σε μορφή Europass.

Επιχειρησιακό σχέδιο για το Λουξεμβούργο

Υπογραφή του επιχειρησιακού σχεδίου της EASO για το Λουξεμβούργο τον Ιανουάριο του 2012

Αποστολή 2 ομάδων υποστήριξης για το άσυλο (ΟΥΑ) στο Λουξεμβούργο

Δεδομένων των έντονων πιέσεων που δέχθηκε το σύστημα ασύλου του Λουξεμβούργου και κατόπιν αιτήματος 
των αρχών της χώρας, ο εκτελεστικός διευθυντής της EASO αποφάσισε την αποστολή ομάδας υποστήριξης για 
το άσυλο στο Λουξεμβούργο (το επιχειρησιακό σχέδιο υπογράφηκε στις 26 Ιανουαρίου 2012). Η υποστήριξη της 
EASO συνίστατο στην κατάρτιση του νεοπροσληφθέντος προσωπικού μέσω των θεματικών της ενοτήτων «Τεχνι-
κές συνέντευξης» και «Λήψη αποφάσεων», με σκοπό τη στελέχωση της μονάδας προσφύγων με πιο καταρτι-
σμένους υπαλλήλους για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πρωτοφανούς και επείγουσας πίεσης που 
δέχτηκε το σύστημα ασύλου του Λουξεμβούργου. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου, το Λουξεμβούργο 
δεσμεύτηκε να εφαρμόσει το πρόγραμμα της EASO για την κατάρτιση των οικείων εξειδικευμένων εκπαιδευτών 
σύμφωνα με την πολιτική της Υπηρεσίας και της ΕΕ. Μέχρι τα τέλη του 2012, η ομάδα προσφύγων του Λουξεμ-
βούργου είχε στελεχωθεί με επτά εκπαιδευτές για τέσσερις θεματικές ενότητες.

Επιχειρησιακό σχέδιο για την Ελλάδα

Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της EASO για την Ελλάδα

Αποστολή 37 ομάδων υποστήριξης της EASO για το άσυλο στην Ελλάδα, επιφορτισμένων με τη διευθέτηση 
των εκκρεμών υποθέσεων, τη δημιουργία μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής δομής για το άσυλο και τη 
διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας χορήγησης ασύλου

Σχέδιο EASO–Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες με αντικείμενο την επιχειρησι-
ακή υποστήριξη προς την Ελλάδα για τη διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεων

Κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης και σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό της EASO και το εθνικό 
σχέδιο δράσης της Ελλάδας για το άσυλο και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (2010), τον Φεβρου-
άριο του 2011 η EASO αποφάσισε να συνδράμει την Ελλάδα στη σύσταση της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, του 
Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και της νέας Αρχής Προσφυγών, καθώς και σε γενικότερα ζητήματα υποδοχής, όπως 
και στη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων μέσω της αποστολής των λεγόμενων ομάδων υποστήριξης για το 
άσυλο (ΟΥΑ), στελεχωμένων με εμπειρογνώμονες από περισσότερα από δέκα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι αποστολές 
εμπειρογνωμόνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου της EASO για την Ελλάδα, το 
οποίο υπογράφηκε την 1η Απριλίου 2011 με ισχύ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013.
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Πέραν του επιχειρησιακού σχεδίου για την Ελλάδα, η EASO παρέσχε το 2012 επείγουσα υποστήριξη μέσω της 
αποστολής 37 ΟΥΑ με εμπειρογνώμονες στην Ελλάδα, με τις οποίες ο συνολικός αριθμός ΟΥΑ στην Ελλάδα κατά 
την περίοδο από την 1η Απριλίου 2011 έως τις 31 Μαρτίου 2013 ανήλθε σε 52. Οι σχετικές δραστηριότητες 
περιελάμβαναν τη σύσταση εξειδικευμένων ομάδων υποστήριξης οι οποίες στελεχώθηκαν με εμπειρογνώμο-
νες που ορίστηκαν από τα κράτη μέλη και απεστάλησαν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Κέντρο Πρώτης Υποδο-
χής, στην Υπηρεσία Ασύλου, στην Αρχή Προσφυγών και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας της Ελλάδας. Ολόκληρη η διαδικασία των ΟΥΑ στην Ελλάδα τελεί υπό τον συντονισμό της EASO. Οι 
δραστηριότητες των συγκεκριμένων ΟΥΑ στόχευαν στην παροχή στήριξης στις ελληνικές αρχές για τη μείωση 
των εκκρεμών υποθέσεων, τη δημιουργία νέων και βιώσιμων δομών και υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας 
της διαδικασίας ασύλου, την καταχώριση και την ανάλυση στον τομέα του ασύλου και της υποδοχής, καθώς και 
για τη διευθέτηση διαφόρων άλλων θεμάτων όπως η αύξηση της ικανότητας υποδοχής ευάλωτων ομάδων και 
η χρήση των ταμείων αλληλεγγύης.

Επιπλέον, η EASO και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες υπέγραψαν (στις 22 Νοεμ-
βρίου 2012)  συμφωνία για την επιχορήγηση ενός έργου επιχειρησιακής υποστήριξης με αντικείμενο την ενί-
σχυση της δυνατότητας διοικητικής προσφυγής στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα, 
περιλαμβανομένης της πλήρους διευθέτησης των εκκρεμών υποθέσεων προσφυγής. Η πρώτη φάση του έργου 
διευθέτησης των εκκρεμών υποθέσεων προσφυγής ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 με την επιλογή δόκιμων 
αστυνομικών στους οποίους ανατέθηκε ο εντοπισμός αδρανών υποθέσεων, η επικαιροποίηση των έντυπων 
αρχείων και η ηλεκτρονική καταχώριση στη βάση δεδομένων «Police-on-line». Η συγκεκριμένη διαδικασία διοι-
κητικής διευθέτησης διεκπεραιώθηκε από 92 δόκιμους αστυνομικούς στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη από την 1η Οκτωβρίου 2012 έως τις 22 Ιανουαρίου 2013. Στις 23 και 24 Νοεμβρίου του 2012 
διοργανώθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και την EASO ειδικός κύκλος κατάρτισης.

Η δεύτερη φάση του έργου (συμφωνία επιχορήγησης μεταξύ της EASO και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνω-
μένων Εθνών για τους Πρόσφυγες) προγραμματίστηκε για τον Μάρτιο του 2013. Στόχος της είναι να αυξηθεί 
η ικανότητα επεξεργασίας και διενέργειας ατομικών συνεντεύξεων σε ενεργές υποθέσεις προσφυγών, μέσω 
της σύστασης (μέχρι την 1η Απριλίου 2013) δέκα πρόσθετων επιτροπών προσφυγών και ειδικών επιτροπών 
(συμπληρωματικά προς τις δέκα που υπάρχουν ήδη), και της παροχής γραμματειακής υποστήριξης και υπηρε-
σιών διερμηνείας.

1.4.4. Υποστήριξη πληροφοριών και ανάλυσης

Ετήσια έκθεση της EASO

Δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης της EASO για την κατάσταση του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της 
έκθεσης δραστηριοτήτων αυτής για το έτος 2011

Η EASO εκπόνησε την πρώτη της ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2012. 
Στα τέλη του 2012, η EASO υπέβαλε στο διοικητικό συμβούλιο πρόταση για τον σαφέστερο προσδιορισμό του 
αντικειμένου και του εύρους της ετήσιας έκθεσης (περιλαμβανομένης της πρότασης διαχωρισμού της ετήσιας 
έκθεσης για την κατάσταση του ασύλου από την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων), καθώς και μια δήλωση αρχών 
στην οποία επισημάνθηκε η βούληση για εκπόνηση αντικειμενικών και περιεκτικών εκθέσεων. Προτάθηκε μια 
πιο λεπτομερής διάρθρωση του πίνακα περιεχομένων, ούτως ώστε όλες οι μελλοντικές εκθέσεις να έχουν την 
ίδια δομή και να είναι πιο εύκολη η σύγκρισή τους ανά έτος και η παραπομπή σε αυτές. Τέλος, προτάθηκε ο 
καθορισμός ενός τακτικού χρονοδιαγράμματος ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη διαβούλευση με τα όλα τα ενδι-
αφερόμενα μέρη, καθώς και ο καθορισμός σαφών προθεσμιών για κάθε συντάκτη και επιμελητή.
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Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας

Τριμηνιαίες εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων της EASO

Ανάλυση δεδομένων για παρουσιάσεις στο διοικητικό συμβούλιο της EASO, στο Συμβούλιο ΔΕΥ, στο πλαίσιο 
των διακυβερνητικών διαβουλεύσεων για θέματα ασύλου, προσφύγων και μετανάστευσης (IGC), στη Διά-
σκεψη των Γενικών Διευθυντών των Υπηρεσιών Μετανάστευσης (GDISC), στα εργαστήρια, τις διασκέψεις και 
τις συναντήσεις εμπειρογνωμόνων της EASO

Ειδικές εκθέσεις για τη Συρία και τα Δυτικά Βαλκάνια

Το 2012, η EASO ξεκίνησε να αναπτύσσει την αναλυτική της ικανότητα καταρτίζοντας διάφορες αναλύσεις [για το 
διοικητικό συμβούλιο, την ετήσια έκθεση, το Συμβούλιο ΔΕΥ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη Διάσκεψη των Γενι-
κών Διευθυντών των Υπηρεσιών Μετανάστευσης (GDISC), τις διακυβερνητικές διαβουλεύσεις (IGC) και άλλους] 
βάσει των δεδομένων της Eurostat. Επίσης, ξεκίνησε τη συλλογή επιχειρησιακών δεδομένων απευθείας από τα 
κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας ένα βασικό υπόδειγμα σε μηνιαία βάση, αλλά και τη συλλογή δεδομένων για τη 
Συρία σε εβδομαδιαία βάση, στο πλαίσιο της πρακτικής συνεργασίας για την εισροή σύριων αιτούντων άσυλο. 
Εκπονήθηκαν αναλύσεις σχετικά με τα ποσοστά αναγνώρισης, τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Συρία. Στα τέλη του 
2012 το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την εκπόνηση από την EASO τακτικών τριμηνιαίων εκθέσεων γενικής 
ανασκόπησης της λειτουργίας του ΕΕΣΑ.

Από στρατηγικής άποψης, και στο πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας επί του περιεχομένου του κανονισμού Δου-
βλίνο III (άρθρο 33), η EASO ανάπτυξε και πρότεινε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη βήμα προς βήμα της ικανότητάς 
της να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα στατιστικών δεικτών (ποιοτικών και ποσοτικών) στον τομέα του ασύ-
λου. Το σχέδιο θα βασίζεται στην εμπειρία που θα αποκομίζεται από τις τριμηνιαίες ειδικές αναλύσεις και από 
τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται από τα κράτη μέλη για την Eurostat. Το συγκεκριμένο σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης και ετοιμότητας (EPS) προβλέπει επίσης τη σύσταση μιας ομάδας για την παροχή στατιστικών 
στοιχείων, η οποία θα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες που θα διορίζονται από τα κράτη μέλη ως υπεύθυνοι 
επαφής σε θέματα στατιστικής και συλλογής δεδομένων στον τομέα του ασύλου. Η ομάδα θα λειτουργεί κατά 
παρόμοιο τρόπο με το Δίκτυο Ανάλυσης Κινδύνων του Frontex (FRAN). Επιτελέστηκε επίσης πρόοδος στις εργα-
σίες για την κατάρτιση ενός αναλυτικού πίνακα 22 ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών οι οποίοι συνθέτουν μια 
ακριβή και πλήρη εικόνα ολόκληρου του ΕΕΑΣ. Το συγκεκριμένο έργο εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων, Eurostat) και τον Frontex ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα 
των εργασιών των κρατών μελών και να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψή τους.

1.4.5. Υποστήριξη σε τρίτες χώρες

Επανεγκατάσταση

Σεμινάριο της EASO για την επανεγκατάσταση

Η επανεγκατάσταση αποτελεί κομβικό μέτρο για τη διασφάλιση της εσωτερικής και εξωτερικής αλληλεγγύης. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της EASO για το 2012, μία από τις αρμοδιότητές της είναι η δημιουργία 
δομής για την ανταλλαγή πληροφοριών και η οργάνωση δραστηριοτήτων συνεργασίας τόσο μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, τον 
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και άλλες διεθνείς οργανώσεις και ενδιαφερόμενες ΜΚΟ.

Το πρώτο σεμινάριο της EASO με θέμα την πολιτική της ΕΕ για την επανεγκατάσταση πραγματοποιήθηκε στις 
22 και 23 Οκτωβρίου 2012. Οι εργασίες του επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στα εθνικά συστήματα επανεγκατά-
στασης, στη χρηματοδότηση της επανεγκατάστασης από την ΕΕ και στην αλληλέγγυα υποστήριξη σε κοινωνικό 
επίπεδο. Με συντονιστή την EASO, το σεμινάριο συγκέντρωσε για πρώτη φορά εμπειρογνώμονες και επαγγελ-
ματίες της ΕΕ σε θέματα πολιτικών επανεγκατάστασης.
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Η EASO επεξεργάστηκε το ζήτημα της αλληλέγγυας υποστήριξης των κρατών μελών της ΕΕ ενόψει του προσ-
διορισμού κοινών στόχων των κρατών μελών σε θέματα επανεγκατάστασης. Αποφασίστηκε η προώθηση της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα επανεγκατάστασης, μεταξύ άλλων στους κόλπους του δικτύου επανε-
γκατάστασης της ΕΕ (http://www.resettlement.eu), το οποίο αποτελεί πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών, 
συναντήσεων πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών και ανταλλαγής ορθών πρακτικών, μέσω ενεργειών προβο-
λής και κατάρτισης, επισκέψεων μελέτης, ερευνών και πιλοτικής εφαρμογής νέων μεθόδων.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αναμένεται να αναλάβουν δραστηριότητες αμοιβαίας υποστήριξης για τον σχεδιασμό, 
τον συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων επανεγκατάστασης μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και 
της συνεργασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων ή βιώσιμων προγραμμάτων. Ως σημείο επαφής και κέντρο 
διάδοσης τεχνογνωσίας και πρακτικών σε θέματα επανεγκατάστασης, η EASO διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο 
καίριας σημασίας.

Η EASO θα παρέχει υποστήριξη σε περιπτώσεις επείγουσας επανεγκατάστασης και, στις αρχές του φθινοπώρου 
κάθε έτους, θα συγκαλεί σύσκεψη συντονισμού στην οποία θα μετέχουν τα κράτη μέλη και η Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες με σκοπό τον προσδιορισμό των αναγκών επανεγκατάστασης στην 
ΕΕ, την υποστήριξη των κρατών μελών κατά την ανάληψη ετήσιων δεσμεύσεων και τη διασφάλιση της συμπλη-
ρωματικότητας των ροών επανεγκατάστασης, λαμβανομένων υπόψη των κονδυλίων που διαθέτει η ΕΕ στον 
συγκεκριμένο τομέα.

Η εξωτερική διάσταση

Συμμετοχή στη διαδικασία της Βουδαπέστης

Συμμετοχή σε συναντήσεις στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης κινητικότητας της ΕΕ με την Τυνησία και το 
Μαρόκο

Συμμετοχή σε συνάντηση στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης κινητικότητας μεταξύ της ΕΕ και της Ιορδανίας

Βάσει του ιδρυτικού της κανονισμού, η EASO έχει την εντολή να συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς 
και κάθε άλλη αναλαμβανόμενη δράση σχετικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή μέσων και 
μηχανισμών που αφορούν την εξωτερική διάσταση του ΕΕΣΑ. Στο πλαίσιο αυτής της εντολής, και σύμφωνα με το 
άρθρο 49, η EASO επεδίωξε, κατόπιν συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών ως προς τις τεχνικές πτυχές, ιδίως για την προώθηση και την ενίσχυση της δημιουργίας 
υποδομών στα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής των τρίτων χωρών και την εκτέλεση περιφερειακών 
προγραμμάτων προστασίας, καθώς και άλλων δράσεων που σχετίζονται με βιώσιμες λύσεις.

Όπως, όμως, επιβεβαιώθηκε και από το πρόγραμμα εργασίας της EASO για το 2012, λόγω περιορισμών στη 
διαθεσιμότητα κονδυλίων και ανθρώπινων πόρων το 2012, η EASO επιδόθηκε σε μικρής κλίμακας ενέργειες στο 
πλαίσιο της εξωτερική διάστασης. Το 2012, η EASO έλαβε μέρος σε συναντήσεις στο πλαίσιο τόσο της εταιρικής 
σχέσης κινητικότητας της ΕΕ με την Τυνησία και το Μαρόκο όσο και του διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Ιορδανίας σε 
θέματα μετανάστευσης, κινητικότητας και ασφάλειας, εξέφρασε δε την πρόθεσή της να συνάψει σχέσεις συνερ-
γασίας στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων κινητικότητας ΕΕ–Τυνησίας και ΕΕ–Μαρόκου. Επιπλέον, η EASO 
μετείχε σε συναντήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βουδαπέστης. Σε μία εξ αυτών, η οποία αφορούσε 
την Νοτιοανατολική Ευρώπη, η EASO συνεισέφερε σημαντικά στην ανάπτυξη των σχετικών με το άσυλο πτυχών 
κατά τη διαδικασία σύνταξης της υπουργικής δήλωσης της Κωνσταντινούπολης για τη συνεργασία των «Οδών 
του Μεταξιού» όσον αφορά τη μετανάστευση.

Η EASO συμμετέχει επίσης, σε δοκιμαστική βάση, στο πιλοτικό σχέδιο της διαδικασίας της Πράγας με τίτλο 
«Quality and training in the asylum processes» (Ποιότητα και κατάρτιση στις διαδικασίες ασύλου), το οποίο υλο-
ποιείται στο πλαίσιο της στοχευμένης πρωτοβουλίας της διαδικασίας της Πράγας. Το πιλοτικό αυτό σχέδιο απο-
σκοπεί στη διερεύνηση της δυνατότητας ευρύτερης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης της EASO στους 
ανατολικούς γείτονες της ΕΕ (Αρμενία, Λευκορωσία, Γεωργία, Κιργιζία, Μολδαβία και Ουκρανία), καθώς και 
στην Τουρκία. Το 2012, η δραστηριότητα της EASO περιορίστηκε στη συμμετοχή της στη διαδικασία της Πράγας.

http://www.resettlement.eu
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2. Διοίκηση και πρότυπα εσωτερικού ελέγχου

2.1. Διοίκηση και οργάνωση της EASO

2.1.1. Διοικητικό συμβούλιο της EASO

Το διοικητικό συμβούλιο είναι το διοικητικό και επιτελικό όργανο της EASO. Οι βασικές αρμοδιότητές του περι-
γράφονται στο άρθρο 29 του ιδρυτικού κανονισμού της EASO και περιλαμβάνουν τον διορισμό του εκτελε-
στικού διευθυντή, την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας και των ετήσιων εκθέσεων της EASO, τον γενικό 
προϋπολογισμό της EASO και τη γενική ευθύνη για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της EASO. 
Το διοικητικό συμβούλιο της EASO απαρτίζεται από ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος, με εξαίρεση τη Δανία, 
δύο μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα μέλος από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όλα τα μέλη διορίζονται βάσει της πείρας τους, της επαγγελματικής τους 
ευθύνης και του υψηλού βαθμού εξειδίκευσής τους στον τομέα του ασύλου.

Η Δανία προσκαλείται να παραστεί σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και σε άλλες σχετικές 
συναντήσεις υπό καθεστώς παρατηρητή. Καθεστώς παρατηρητή είχε χορηγηθεί και στην Κροατία μετά την υπο-
γραφή της συνθήκης προσχώρησής της στην ΕΕ την 9η Δεκεμβρίου 2011. Η Κροατία θα αποκτήσει δικαιώματα 
ψήφου στο διοικητικό συμβούλιο μόλις καταστεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν ολίγοις, το διοικητικό συμβούλιο της EASO απαρτίζεται από 28 πλήρη μέλη, ένα μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου 
(UNHCR) και δύο κράτη υπό καθεστώς παρατηρητή.

Κατά τη διάρκεια του 2012, οι συνδεδεμένες χώρες (Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) προσκλή-
θηκαν να παραστούν ως παρατηρητές σε συζητήσεις επί επιλεγμένων θεμάτων. Σε ορισμένες συνεδριάσεις 
του διοικητικού συμβουλίου προσκλήθηκε να παραστεί και να παρέμβει και ο Frontex, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας και την κατάσταση στην 
Ελλάδα.

Το διοικητικό συμβούλιο συνήλθε τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια του 2012 και εξέδωσε τις ακόλουθες 
αποφάσεις:

• Απόφαση αριθ. 7 της 9ης Απριλίου 2012 σχετικά με την αξιολόγηση του εκτελεστικού διευθυντή
• Απόφαση αριθ. 8 της 19ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τις ειδικότητες και τον συνολικό αριθμό των εμπειρογνω-

μόνων που θα στελεχώσουν τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο (δύναμη επέμβασης για το άσυλο)
• Απόφαση αριθ. 9 της 19ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου της 

EASO
• Απόφαση αριθ. 10 της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για τον κανονισμό 

υπηρεσιακής κατάστασης
• Απόφαση αριθ. 11 της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με το διοικητικό προσωπικό μεσαίας βαθμίδας
• Απόφαση αριθ. 12 της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις γενικές διατάξεις εφαρμογής της διαδικασίας που διέ-

πει την πρόσληψη και την απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων στην EASO
• Απόφαση αριθ. 13 της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις γενικές διατάξεις εφαρμογής των διαδικασιών που 

διέπουν την πρόσληψη και την απασχόληση συμβασιούχων υπαλλήλων στην EASO
• Απόφαση αριθ. 14 της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη σύσταση επιτροπής προσωπικού
• Απόφαση αριθ. 15 της 1ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις εσωτερικών ερευνών 

για την πρόληψη περιστατικών απάτης, διαφθοράς και κάθε παράνομης ενέργειας που παραβλάπτει τα συμ-
φέροντα της Ένωσης

• Απόφαση αριθ. 16 της 23ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις δαπάνες για την εφαρ-
μογή των επιχειρησιακών σχεδίων για τις αποστολές ομάδων υποστήριξης για το άσυλο

• Απόφαση αριθ. 17 της 23ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου για αποτελεσματική 
διοίκηση.
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2.1.2. Οργάνωση της EASO

Ο εκτελεστικός διευθυντής εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος 
της EASO. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τη διοίκηση της EASO, για την υλοποί-
ηση του προγράμματος εργασίας και για την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Η EASO μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας απαρτιζόμενες από ειδικούς, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ιδρυ-
τικού της κανονισμού.

Ο εκτελεστικός διευθυντής επικουρείται από τέσσερις προϊσταμένους μονάδας/κέντρου, έναν σύμβουλο, έναν 
υπεύθυνο σε θέματα επικοινωνίας, έναν υπόλογο και έναν υπεύθυνο σε νομικά ζητήματα. Το γραφείο του εκτε-
λεστικού διευθυντή συντονίζει τη σύνταξη εγγράφων και την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Επί του 
παρόντος, η EASO αποτελείται από τις εξής τέσσερις μονάδες/κέντρα:

• GAAU (Μονάδα Γενικών Υποθέσεων και Διοίκησης)
• CIDA (Κέντρο Πληροφοριών, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης)
• COS (Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης)
• CTQE (Κέντρο Κατάρτισης, Ποιότητας και Εμπειρογνωσίας)

Κάθε εβδομάδα συγκαλείται συνεδρίαση της ομάδας διοίκησης, η οποία απαρτίζεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή και τους τέσσερις προϊσταμένους μονάδας/κέντρου, με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου των 
δραστηριοτήτων και της οργάνωσης της EASO.

Η Μονάδα Γενικών Υποθέσεων και Διοίκησης (GAAU) αποτελείται από το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων (ΤΠΕ, 
υλικοτεχνική διαχείριση, διαχείριση εγγράφων/προστασία δεδομένων, διαχείριση αποστολών, οργάνωση και 
ασφάλεια εκδηλώσεων και συνεδριάσεων) και από το Τμήμα Διοίκησης (ανθρώπινοι πόροι, οικονομικά και προ-
ϋπολογισμός, προμήθειες και σύναψη συμβάσεων).

Στα τέλη του 2012, εκ των 58 υπαλλήλων οι 24 στελέχωναν τη μονάδα GAAU, οι 13 το Κέντρο CIDA, οι 10 το 
Κέντρο COS και οι 11 το Κέντρο CTQE.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2012, η EASO μετεγκαταστάθηκε στη μόνιμη έδρα που της διέθεσε η κυβέρνηση της Μάλ-
τας κατόπιν διαγωνισμού για τη φιλοξενία της EASO. Μέχρι πρότινος, η EASO στεγαζόταν στις προσωρινές της 
εγκαταστάσεις στη Μάρσα της Μάλτας. Επίσης, στη Μάλτα μετατέθηκε και μέρος του προσωπικού διοικητικής 
υποστήριξης της EASO το οποίο έως την 1η Οκτωβρίου 2012 απασχολείτο στις Βρυξέλλες.

Έχοντας αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία στις 20 Σεπτεμβρίου, η EASO συμμετείχε ενεργά στη διάθεση των 
απαιτούμενων πόρων και στην οργάνωση των εγκαταστάσεών της στη Μάλτα. Τα τμήματα των ανθρωπίνων 
πόρων, των προμηθειών, των οικονομικών και της λογιστικής, της υλικοτεχνικής διαχείρισης και των ΤΠΕ συμ-
μετείχαν στην κατάρτιση των εκτελεστικών κανόνων και των κανονισμών, καθώς και των εσωτερικών εγγράφων 
για το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές της διοίκησης, της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης και 
της εκτέλεσης των σχετικών αρμοδιοτήτων. Διενεργήθηκε μεγάλος αριθμός μελετών, ερευνών και αναλύσεων 
σχετικά με υφιστάμενους ή παρόμοιους κανόνες και κανονισμούς, ιδίως σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς 
της ΕΕ που έχουν αποκομίσει μεγάλη πείρα και έχουν διαμορφώσει βέλτιστες πρακτικές. Όπως προαναφέρθηκε, 
το 2012 η EASO άρχισε να διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού 
της κανονισμού, όπως εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο, βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαί-
σιο της ΕΕ ο οποίος ισχύει για όλους τους οργανισμούς της ΕΕ. Επιπλέον, εκδόθηκαν αρκετές αποφάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου και του εκτελεστικού διευθυντή της EASO οι οποίες είχαν ως αντικείμενο τη διασφά-
λιση των αρχών και των προτύπων δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και την υποστήριξη των επιχειρήσεων 
των κέντρων της EASO.

Δεδομένου ότι το 2012 ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας της EASO, για την επίτευξη των επιχειρησιακών και διοι-
κητικών στόχων της, το τμήμα ανθρωπίνων πόρων εστίασε τις δραστηριότητές του στην πρόσληψη και επιλογή 
προσωπικού. Η εύρυθμη λειτουργία των μηχανισμών λογοδοσίας και ευθύνης στους κόλπους του οργανισμού 
προϋποθέτει την ένταξη επαρκούς αριθμού υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων στο δυναμικό του. Κατά συνέ-
πεια, η EASO κάλυψε με προσλήψεις όλες τις θέσεις που προβλέπονταν στον πίνακα προσωπικού, διασφαλίζο-
ντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος εργασίας για το 2012, ιδίως όσον αφορά 
τα καθήκοντα των κέντρων της.
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Κατά τη διάρκεια του 2012, η EASO δημιούργησε εταιρική υποδομή ΤΠΕ, έθεσε επιτυχώς σε λειτουργία διά-
φορες υπηρεσίες, όπως ο εταιρικός δικτυακός τόπος της EASO (http://www.easo.europa.eu), το εταιρικό ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, ο κοινόχρηστος δίσκος ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων, η δυνατότητα εξ αποστάσεως 
πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω διαδικτύου, ο συγχρονισμός κινητών τηλεφώνων με το εταιρικό 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η εξ αποστάσεως πρόσβαση σε εταιρικά συστήματα μέσω ασφαλούς σύνδεσης 
από τους κινητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές της EASO. Όλες οι προαναφερθείσες υπηρεσίες προσέδωσαν 
στην EASO αυτονομία σε επίπεδο ΤΠΕ. Η μεταφορά όλων των επιχειρήσεων και των ιδιωτικών δεδομένων από 
το δίκτυο ΤΠ και τους διακομιστές της Επιτροπής στο δίκτυο της EASO πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ολό-
κληρη η υποδομή ΤΠΕ, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού για τους τελικούς χρήστες, μεταφέρθηκε από την 
προσωρινή στη μόνιμη έδρα χωρίς να διαταραχθούν οι συνήθεις επιχειρησιακές λειτουργίες.

Η EASO σύναψε συμβάσεις-πλαίσια με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT) με αντικείμενο άδειες χρή-
σης λογισμικού και υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η EASO διασφάλισε άκρως ικανοποι-
ητική σχέση τιμής-απόδοσης των υπηρεσιών και των αγορών της. Η EASO είναι πλέον κάτοχος δύο σημαντικών 
πυλών —της πύλης πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ) και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης 
(κατάρτιση EASO). Επιπλέον, η πύλη ηλεκτρονικής μάθησης εντάχθηκε εξ ολοκλήρου στην υποδομή ΤΠΕ της 
EASO και η σχετική τεχνογνωσία μεταφέρθηκε με επιτυχία στο προσωπικό της. Η υποστήριξη και η συντήρηση 
της πύλης ΠΧΚ διασφαλίστηκαν αφενός μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας στο προσωπικό της EASO και, αφε-
τέρου, μέσω της σύμβασης που συνήφθη με εξωτερικό συνεργάτη.

Το 2012 χρειάστηκε να προσδιοριστεί ο εξοπλισμός υλικοτεχνικής διαχείρισης και ασφάλειας που απαιτείται για 
τη λειτουργία της EASO, καθώς και οι απαραίτητες υπηρεσίες για τη συντήρηση και την ασφάλεια των κτιριακών 
της εγκαταστάσεων, αλλά και άλλες εργασίες στους υπηρεσιακούς της χώρους. Πραγματοποιήθηκαν εκτενείς 
διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο ήταν εφικτή η 
χρήση ταχέων διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την ταχεία κατάρτιση φακέ-
λων συμβάσεων για την παροχή εξοπλισμού, υπηρεσιών και εργασιών.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα της EASO σε επίπεδο οργάνωσης παρέχονται στον 
κατάλογο εκδόσεων της EASO για το 2012, ο οποίος παρατίθεται στο παράρτημα 5.3. Στο παράρτημα 5.4 περι-
λαμβάνεται έκθεση σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα. Στο παράρτημα 5.5 παρέχονται περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με την εκτέλεση και τη διαχείριση του προϋπολογισμού της EASO, καθώς και με την οικονομική 
της διαχείριση. Στο παράρτημα 5.6 παρατίθεται κατάλογος των έκτακτων διαδικασιών με διαπραγμάτευση για 
το 2012.

2.1.3. Συνεργασία με εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη

Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο  
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το 2012 ο εκτελεστικός διευθυντής της EASO παρέστη σε δύο ακροάσεις στους κόλπους της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και σε αρκε-
τές συναντήσεις του Συμβουλίου ΔΕΥ. Επιπλέον, η EASO παρέστη σε συνεδριάσεις της Στρατηγικής Επιτροπής 
για τη Μετανάστευση, τα Σύνορα και το Άσυλο (SCIFA) του Συμβουλίου της ΕΕ και διοργάνωσε συνάντηση με 
τη γραμματεία της επιτροπής LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, η EASO παγίωσε τη συνεργασία της 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδίως με τη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία είναι εταίρος της, σε θέματα 
διοίκησης και πολιτικής. Εξάλλου, μεταξύ της EASO και της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπής έχουν ξεκι-
νήσει επίσημες συνομιλίες σε επίπεδο πολιτικής, στο πλαίσιο των οποίων εντάσσονται μηνιαίες συναντήσεις 
μεταξύ των προϊσταμένων των αντίστοιχων μονάδων. Η EASO και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά και για την 
υλοποίηση των κοινών δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 33 του σχεδίου του κανονισμού Δουβλίνο III, 
καθώς και σε θέματα μετεγκατάστασης εντός της ΕΕ, κατάρτισης, ποιότητας, ασυνόδευτων ανηλίκων και εντοπι-
σμού οικογενειών, ΠΧΚ και στο ζήτημα της Ελλάδας. Όπως προαναφέρθηκε, το διοικητικό συμβούλιο της EASO 
εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
για την πρόληψη περιστατικών απάτης και διαφθοράς, καθώς και κάθε παράνομης δραστηριότητας η οποία 
παραβλάπτει τα συμφέροντα της Ένωσης.

http://www.easo.europa.eu
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Συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών  
για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Η UNHCR παρέστη σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς 
και στις ομάδες εργασίας της EASO, στις συναντήσεις των εμπειρογνωμόνων και σε εργαστήρια. Τον Ιούλιο του 
2012 πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών της EASO και της UNHCR με 
αντικείμενο τη στρατηγική και επιχειρησιακή συνεργασία. Τον Νοέμβριο, η EASO υπέγραψε συμφωνία συνει-
σφοράς με την UNHCR με σκοπό την παροχή υποστήριξης στην Ελλάδα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του 
συστήματός της για το άσυλο και τη διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεων ασύλου. Επιπλέον, κατά το τελευταίο 
τρίμηνο του 2012 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συναντήσεις διαπραγμάτευσης ενός πλαισίου συνεργασίας 
μεταξύ της EASO και της UNHCR.

Συνεργασία με συνδεδεμένες χώρες

Στο πεδίο της συνεργασίας με τις συνδεδεμένες χώρες (Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή έλαβε από το Συμβούλιο εντολή στις 13 Ιανουαρίου 2012 να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για τη συμμετοχή των τεσσάρων αυτών χωρών. Το 2012 πραγ-
ματοποιήθηκαν τρεις γύροι διαπραγματεύσεων: στις 21 Μαΐου, στις 7 Σεπτεμβρίου και στις 10 Οκτωβρίου. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, η EASO συμμετείχε στους διάφορους γύρους διαπραγματεύσεων ως παρατηρητής. 
Βάσει των συμφωνιών που αναμένεται να συναφθούν το 2013, οι συνδεδεμένες χώρες θα μπορούν να συμμε-
τέχουν επισήμως στις εργασίες της EASO.

Το 2012, μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ την 9η Δεκεμβρίου 2011, οι 
εκπρόσωποι της Κροατίας προσκλήθηκαν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της 
EASO ως παρατηρητές. Υπό αυτό το καθεστώς συνέχισε και η Δανία τη συμμετοχή της στις εργασίες της EASO.

Συνεργασία με άλλους οργανισμούς της ΕΕ

Στη διάρκεια του 2012 ενισχύθηκε η διμερής και η πολυμερής συνεργασία με τους οργανισμούς της ΕΕ. Σε 
επίπεδο ΕΕ, η EASO μετείχε το 2012 στο δίκτυο συντονισμού των οργανισμών της ΕΕ, καθώς και στο δίκτυο 
των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ). 
Στη συνάντηση των προϊσταμένων αυτών των οργανισμών συμμετείχε τον Δεκέμβριο του 2012 ο εκτελεστικός 
διευθυντής της EASO, ενώ εκπρόσωποι της Υπηρεσίας παρέστησαν σε δύο συναντήσεις με την ομάδα επαφής 
στον τομέα ΔΕΥ, καθώς και σε σχετικές συναντήσεις με το γενικό δίκτυο συντονισμού των οργανισμών της ΕΕ. 
Σε διμερές επίπεδο, η EASO σύναψε συμφωνία συνεργασίας με τον Frontex τον Σεπτέμβριο του 2012, με σκοπό 
να ενισχύσει τη συνεργασία τους σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στους τομείς της διαχείρι-
σης των συνόρων και της διεθνούς προστασίας. Η EASO συμμετείχε επίσης στη σύσταση του συμβουλευτικού 
φόρουμ του Frontex, του οποίου έγινε μόνιμο μέλος, και συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση των μελών του που 
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Η EASO σύσφιξε τις σχέσεις συνεργασίας της με τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), συμμετέχοντας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 σε 
προκαταρκτικές συνομιλίες με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών οργανι-
σμών της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια του 2012, η EASO συμμετείχε σε συναντήσεις στο πλαίσιο των διακυβερνητικών διαβουλεύ-
σεων για θέματα ασύλου, προσφύγων και μετανάστευσης (IGC), στη Διάσκεψη των Γενικών Διευθυντών των 
Υπηρεσιών Μετανάστευσης (GDISC), στο Διατλαντικό Συμβούλιο για τη Μετανάστευση και στην Ευρωπαϊκή 
Ακαδημία Δικαίου (ERA).
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2.1.4. Συμβουλευτικό φόρουμ και συνεργασία με την κοινωνία 
των πολιτών

Κατά τη διάρκεια του 2012, η EASO συνέχισε να καταβάλλει προσπάθειες για τη σύσφιγξη των σχέσεών της με 
την κοινωνία των πολιτών, τα δε μέλη του συμβουλευτικού φόρουμ αυξήθηκαν φτάνοντας τις 55 οργανώσεις. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η EASO ζητούσε τη γνώμη επίσημων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε 
διάφορους τομείς των εργασιών της: ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, ετήσια έκθεση για το 2011, κατάρτιση, ποι-
ότητα, υπολογισμός ηλικίας, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας (EPS), επανεγκατάσταση και 
ΠΧΚ. Η EASO έλαβε τη γνώμη των οργανισμών που συμβουλεύθηκε ιδίως για ζητήματα όπως η ετήσια έκθεση, 
η μεθοδολογία για την έκθεση ΠΧΚ, ο υπολογισμός της ηλικίας και οι θεματικές ενότητες κατάρτισης. Η EASO 
προσκάλεσε επίσης οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν τον Νοέμβριο στη διάσκεψη για 
το Αφγανιστάν, η οποία απευθυνόταν σε κράτη μέλη, δικαστικούς λειτουργούς, πανεπιστημιακούς και ΜΚΟ. Η 
προσέλευση ήταν ενθαρρυντική, κατέστη δε προφανές ότι από τη συμμετοχή πολλαπλών φορέων σε συνομι-
λίες επί συγκεκριμένων θεμάτων προκύπτουν πολυσυλλεκτικά αποτελέσματα.

Σε συνεργασία με τη συμβουλευτική ομάδα, η EASO κατήρτισε επιχειρησιακό σχέδιο για το συμβουλευτικό 
φόρουμ. Στο επιχειρησιακό σχέδιο αποτυπώνονται οι γενικές παράμετροι διαβούλευσης που θα εφαρμόζονται 
συστηματικά, καθώς και ένα πλαίσιο διαβούλευσης το οποίο θα είναι μεν συνεκτικό αλλά συνάμα αρκούντως 
ευέλικτο για την κάλυψη πιθανών έκτακτων αναγκών διαβούλευσης. Το σχέδιο εγκρίθηκε από τον εκτελεστικό 
διευθυντή και επακολούθως από το διοικητικό συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2012. Η EASO όρισε επίσης ένα 
ενιαίο σημείο επαφής του συμβουλευτικού φόρουμ με την κοινωνία των πολιτών, ώστε να διασφαλιστεί η ομα-
λότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και 
των μονάδων της EASO.

Η EASO συγκάλεσε τη δεύτερη συνεδρίαση της ολομέλειας στις 26 Νοεμβρίου 2012. Μολονότι η EASO συμμε-
τέχει ετησίως σε διαβουλεύσεις με διάφορους οργανισμούς, η συνεδρίαση της ολομέλειας κατέχει εξέχουσα 
θέση στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της προσελκύοντας περί τους 75 συμμετέχοντες εκ των οποίων η 
πλειονότητα είναι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ασύλου.

Στις εργασίες του φόρουμ συμμετείχαν φέτος διακεκριμένες προσωπικότητες από τον τομέα του ασύλου και 
της μετανάστευσης, μεταξύ των οποίων η ευρωβουλευτής Cecilia Wikstrom και η Cathryn Costello από το πανε-
πιστήμιο της Οξφόρδης. Στη συνεδρίαση αυτή η EASO παρουσίασε το επιχειρησιακό σχέδιο του συμβουλευτι-
κού φόρουμ στο οποίο περιγράφεται το πλαίσιο λειτουργίας του φόρουμ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν 
την ευκαιρία στο πλαίσιο παράλληλων συνεδριάσεων να συζητήσουν βασικά αποτελέσματα και υπηρεσίες της 
EASO σε τομείς όπως η ετήσια έκθεση, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2014, η κατάρτιση, οι διαδικασίες 
ποιότητας, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας. Η EASO παρου-
σίασε επίσης το σχέδιο ενός προγράμματος δραστηριοτήτων για το 2013, το οποίο βρήκε τη θετική ανταπόκριση 
των συμμετεχόντων.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεργαστούν πιο εντατικά με την 
EASO παρέχοντας σχετική τεχνογνωσία. Η EASO ήταν δεκτική στη διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων της 
κοινωνίας των πολιτών σε θέματα τόσο περιεχομένου όσο και διαδικασιών, δεσμεύτηκε δε να τις λάβει δεόντως 
υπόψη στις εργασίες της κατά το 2013.

2.2. Τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου της EASO

Η EASO εφαρμόζει εσωτερικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 
των επιχειρησιακών διαδικασιών, τη συμμόρφωση προς τις νομοθετικές και τις κανονιστικές απαιτήσεις καθώς 
και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας άλλων διοικητικών διαδικασιών. Τα πρότυπα 
αυτά πρέπει να είναι ισοδύναμα προς τα πρότυπα που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις οικείες υπη-
ρεσίες, για παράδειγμα προς τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που θέσπισε στην ανακοίνωσή της [SEC(2007) 
1341] της 16ης Οκτωβρίου 2007. Μέχρι στιγμής, το διοικητικό συμβούλιο της EASO έχει εκδώσει την απόφαση 
αριθ. 17 της 23ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου για αποτελεσματική διοίκηση.

Τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου για αποτελεσματική διοίκηση εφαρμόζονται ως εξής:
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1. Αποστολή

Το πρόγραμμα εργασίας και οι δραστηριότητες της EASO απορρέουν από τη σαφή περιγραφή της αποστολής 
της.

2. Αρχές δεοντολογίας και οργάνωσης

Η θέσπιση κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι προσπελάσιμος από όλα τα μέλη 
του προσωπικού, όπως και ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, διασφαλίζει την ύπαρξη πρακτικών αρχών 
δεοντολογικής συμπεριφοράς, την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης και την 
καταγγελία παρατυπιών. Για τη διαρκή ευαισθητοποίηση του προσωπικού και την εξοικείωση των νεοπροσλη-
φθέντων υπαλλήλων με τις αρχές δεοντολογίας και οργάνωσης της EASO μεριμνά η Διοίκηση.

3. Κατανομή και κινητικότητα του προσωπικού

Το προσωπικό της EASO προσλαμβάνεται και αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με τους στόχους και τις προτε-
ραιότητες της Υπηρεσίας. Το πολυετές σχέδιο πολιτικής της EASO για το προσωπικό διασφαλίζει την ευθυγράμ-
μιση των αναγκών στελέχωσης με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της EASO. Το 2012, ενόσω η EASO 
βρισκόταν σε φάση εκκίνησης με πρώτιστο μέλημά της τη στελέχωση, ο εκ των προτέρων σχεδιασμός των δια-
δικασιών συνέβαλε στην ευθυγράμμιση των αναγκών και των προτεραιοτήτων της προς τις προγραμματισμένες 
δραστηριότητές της.

4. Αξιολόγηση και ανάπτυξη του προσωπικού

Η ετήσια αξιολόγηση των επιδόσεων του προσωπικού έχει προγραμματιστεί για το 2013. Για την ταχεία διεξα-
γωγή της συγκεκριμένης διαδικασίας ελήφθησαν μέτρα ήδη από το 2012, η δε αξιολόγηση θα βασιστεί στους 
στόχους που έχουν τεθεί για τους υπαλλήλους. Επιπλέον, έχουν δρομολογηθεί σχέδια για την ανάπτυξη του 
προσωπικού σύμφωνα με το πολυετές σχέδιο πολιτικής της EASO για το προσωπικό. Οι ανάγκες κατάρτισης 
συνδέονται με τους προσωπικούς στόχους οι οποίοι με τη σειρά τους συνδέονται με τους των στόχους της Υπη-
ρεσίας. Σε κάθε υπάλληλο παρέχονται πληροφορίες και κίνητρα ώστε να εντοπίζει κατάλληλες ευκαιρίες, αλλά 
και ανάγκες μάθησης και ανάπτυξης, σύμφωνα με τους στόχους της διοίκησης.

5. Στόχοι και δείκτες επιδόσεων

Το 2012, η EASO επεξεργάστηκε μια συγκεκριμένη δέσμη στόχων βάσει της αρχής SMART και θέσπισε βασικούς 
δείκτες επιδόσεων για το πρόγραμμα εργασίας του 2014. Για τη σύνδεση της παρούσας ετήσιας έκθεσης δρα-
στηριοτήτων με έναν από τους βασικούς δείκτες επιδόσεων της EASO, βλ. παράγραφο 1.3.

6. Διαδικασία διαχείρισης κινδύνου

Η διαχείριση κινδύνου είναι μια αδιάλειπτη διαδικασία η οποία εκτείνεται σε όλες τις δραστηριότητες της EASO, 
από την οικονομική διαχείριση, τον προγραμματισμό και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες έως την επιχει-
ρησιακή συνέχεια και τη διοίκηση του προσωπικού. Σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς δραστηριότητας, είτε 
αφορούν το οικονομικό σκέλος ή τη σύναψη συμβάσεων ή το επιχειρησιακό σκέλος, εφαρμόζονται διαδικασίες 
εντοπισμού κινδύνων. Κατά τη φάση εκκίνησης της EASO το 2012 δεν διενεργήθηκε πλήρης εκτίμηση κινδύνου, 
η οποία έχει όμως προγραμματιστεί για το 2013 μαζί με τη δημιουργία ενός μητρώου κινδύνων.

7. Επιχειρησιακή δομή

Η επιχειρησιακή δομή και η εσωτερική οργάνωση της EASO καθορίζονται επακριβώς στο οργανόγραμμά της. Η 
ανάθεση αρμοδιοτήτων καταγράφεται λεπτομερώς και γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους. 
Όλοι οι οικονομικοί παράγοντες προσδιορίζονται με σαφήνεια και γνωρίζουν τον ρόλο και τις υποχρεώσεις 
τους. Οι εργασίες που ξεκίνησε η EASO το 2012 για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δομής ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης αναμένεται να συνεχιστούν το 2013.
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8. Διεργασίες και διαδικασίες

Οι βασικές διεργασίες και διαδικασίες της EASO, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, προσ-
διορίζονται, τυποποιούνται και εφαρμόζονται. Οι βασικές οικονομικές διεργασίες και διαδικασίες άρχισαν να 
εφαρμόζονται από τις 20 Σεπτεμβρίου του 2012. Δεδομένου ότι η EASO βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διερεύνη-
σης, προσαρμογής και πειραματισμού, οι διεργασίες και οι διαδικασίες τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση και 
προσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες. Η εξοικείωση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού με τις βασικές διεργα-
σίες και διαδικασίες πραγματοποιείται μέσω εσωτερικών διαδικασιών επικοινωνίας, οι δε νεοπροσληφθέντες 
υπάλληλοι λαμβάνουν εκτενές ενημερωτικό υλικό. Κατά το 2012 η Υπηρεσία επεξεργάστηκε το «Εγχειρίδιο της 
EASO», το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2013.

9. Διοικητική εποπτεία

Η διοικητική εποπτεία διασφαλίζεται μέσω τακτικών συσκέψεων τόσο της ομάδας διοίκησης όσο και του προ-
σωπικού στα διάφορα επιχειρησιακά κέντρα και τις διοικητικές μονάδες. Η υλοποίηση των έργων παρακολου-
θείται μέσω της τακτικής υποβολής εκθέσεων στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο της 
EASO. Η εποπτεία των οικονομικών συναλλαγών από τη Διοίκηση διασφαλίζεται μέσω του κατάλληλου προσ-
διορισμού των οικονομικών αρμοδιοτήτων (π.χ. του υπόλογου, του εισηγητή και του οικονομικού ελεγκτή) και 
υποστηρίζεται μέσω της κατάρτισης και συμπλήρωσης καταλόγων ελέγχων.

10. Επιχειρησιακή συνέχεια

Σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή συνέχεια, για όλες τις διοικητικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες της EASO 
το 2012 προσλήφθηκε επαρκές προσωπικό ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε καθήκον υποστηρίζεται από εφε-
δρικό δυναμικό. Επιπλέον, το 2012 η Υπηρεσία αξιοποίησε τη δυνατότητα απόσπασης μελών του προσωπικού 
της σε έργα ανάλογα με τις ανάγκες, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, δεν 
έχει ακόμη καταρτιστεί πλήρες σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας το οποίο να προβλέπει τα ενδεδειγμένα μέτρα 
σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Πρώτιστο μέλημα της EASO κατά το 2012 ήταν η δημιουργία των βασικών 
δομών ενός σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας, η επεξεργασία του οποίου αναμένεται να συνεχιστεί κατά την 
περίοδο 2013/14.

11. Διαχείριση εγγράφων

Η EASO εφαρμόζει κατάλληλες διεργασίες και διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν ότι η διαχείριση εγγράφων 
είναι ασφαλής, αποδοτική (ιδίως όσον αφορά την ανάκτηση των επιθυμητών πληροφοριών) και συμμορφώνε-
ται προς την ισχύουσα νομοθεσία. Στο δυναμικό της EASO συμπεριλαμβάνεται υπεύθυνος διαχείρισης εγγρά-
φων/προστασίας δεδομένων.

12. Πληροφορίες και επικοινωνία

Χάρη στη διαδικασία εσωτερικής επικοινωνίας, τα διοικητικά στελέχη και το προσωπικό επιτελούν τα καθήκο-
ντά τους αποτελεσματικά και αποδοτικά, μεταξύ άλλων στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου. Για τη διασφάλιση 
της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και της ευθυγράμμισης της εξωτερικής της επικοινωνίας με τις βασικές 
της πολιτικές αρχές, η EASO εφαρμόζει σχετική στρατηγική η οποία θεσπίστηκε από το διοικητικό της συμβού-
λιο τον Ιούνιο του 2012. Οι εργασίες της EASO στον τομέα των πληροφοριών και της επικοινωνίας κατά το 2012 
επικεντρώθηκαν στην έναρξη της λειτουργίας του δικτυακού της τόπου στις αρχές του 2013.

13. Λογιστική και υποβολή οικονομικών εκθέσεων

Ο υπόλογος της EASO διορίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 8 Ιουνίου 2012 και ανέλαβε καθήκοντα στις 
16 Αυγούστου. Ο υπόλογος είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση λογιστικών εργασιών και την υποβολή οικονο-
μικών εκθέσεων, ενώ από τότε που η Υπηρεσία απέκτησε την οικονομική της ανεξαρτησία, συγκεκριμένα στις 
20 Σεπτεμβρίου του 2012, διενεργεί πρόσθετους ελέγχους και αναλύσεις, π.χ. ελέγχους πριν από την έκδοση 
διαταγών πληρωμών, ελέγχους της συμφωνίας λογαριασμών, αναλύσεις λογαριασμών και υπολοίπων, κ.λπ.
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14. Αξιολόγηση δραστηριοτήτων

Όλες οι δραστηριότητες της EASO υποβάλλονται σε αξιολόγηση και τα σχετικά σχόλια καταγράφονται και ανα-
λύονται ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των μελλοντικών δραστηριοτήτων. Δεδομέ-
νου ότι η EASO διανύει ακόμη τα πρώτα έτη λειτουργίας της, οι δραστηριότητές της αξιολογούνται εσωτερικά 
ή εξωτερικά από συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενα μέρη ή από το συμβουλευτικό φόρουμ (μέσω εντύπων 
αξιολόγησης).

Παραδείγματα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της EASO:

— πίνακας αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων της EASO στο πλαίσιο της φάσης Ι του επιχειρησιακού σχε-
δίου για την Ελλάδα·

— τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης για σχέδια επείγουσας και ειδικής υποστήριξης·
— αξιολόγηση της ποιότητας των παραδοτέων στο πλαίσιο δράσεων επείγουσας και ειδικής υποστήριξης, π.χ. 

αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου στο Λουξεμβούργο τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2012·
— έντυπο αξιολόγησης για διανομή στην ολομέλεια του συμβουλευτικού φόρουμ·
— μηχανισμός υποβολής σχολίων σχετικά με τους κύκλους κατάρτισης, τις συναντήσεις εμπειρογνωμόνων 

και άλλα εργαστήρια της EASO, μέσω ειδικά σχεδιασμένων εντύπων και συνομιλιών στο πλαίσιο συνεδρι-
άσεων και συσκέψεων αξιολόγησης στους κόλπους των ομάδων·

— διδακτική ανάλυση/αξιολόγηση των εργαλείων και του υλικού κατάρτισης της EASO·
— συναντήσεις με τα εθνικά σημεία επαφής και συνομιλίες σχετικά με τις διάφορες επιχειρησιακές δραστη-

ριότητες (επιχειρησιακή υποστήριξη, κατάρτιση κ.λπ.).

Το 2013 η EASO αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τη διάρθρωση των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης.

15. Αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει της οικονομικής ανεξαρτησίας της στις 20 Σεπτεμβρίου 2012, η EASO 
αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και τη συμμόρφωσή της προς τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Κατόπιν 
της συγκεκριμένης διαδικασίας αυτοαξιολόγησης η οποία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2012, ελήφθη-
σαν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της EASO. Παρόμοιες διαδικασίες 
αυτοαξιολόγησης αναμένεται να πραγματοποιούνται μία ή δύο φορές ετησίως.

16. Ικανότητα εσωτερικού οικονομικού ελέγχου

Άνευ αντικειμένου.

2.3. Υλοποίηση από την EASO του χάρτη πορείας  
για την παρακολούθηση της κοινής προσέγγισης  
για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ

Τον Ιούλιο του 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσαν την κοινή 
προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, η οποία αποτελεί την πρώτη πολιτική συμφωνία 
και ταυτόχρονα πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς της Ένωσης. Βασικοί της στόχοι είναι η βελτίωση της 
διακυβέρνησης, η αύξηση της αποδοτικότητας, η ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας και η αύξηση της συνο-
χής. Στον χάρτη πορείας καθορίζονται 90 πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει να αναληφθούν από όλους τους ενδι-
αφερόμενους παράγοντες: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους οργανισμούς της ΕΕ, τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Δεδομένου ότι βρίσκεται σε φάση εκκίνησης, η EASO συμμορφώνεται ήδη προς 
την πλειονότητα των διατάξεων του χάρτη πορείας. Η EASO συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
υλοποίηση των λιγοστών δράσεων που εκκρεμούν.

Στο παράρτημα 5.7 περιγράφεται λεπτομερώς η προσέγγιση της EASO για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών 
που κλήθηκαν να αναλάβουν οι οργανισμοί της ΕΕ.
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3. Τεκμηρίωση της δήλωσης αξιοπιστίας

3.1. Στοιχείο 1: Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Η θέσπιση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου για αποτελεσματική διοίκηση εξυπηρετεί τη στήριξη της νομι-
μότητας και της κανονικότητας. Τα πρότυπα αυτά εφαρμόστηκαν κατά την καθιέρωση διαδικασιών για σχεδόν 
όλες τις οικονομικές πράξεις. Σε όλους τους υπαλλήλους στους οποίους ανατέθηκαν οικονομικές αρμοδιότητες 
βάσει της νομοθεσίας, παρασχέθηκε η απαιτούμενη κατάρτιση για τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών και 
γνωστοποιήθηκαν οι σχετικοί κανόνες.

Αν και η εκτέλεση του προϋπολογισμού εδράζεται στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το επίπεδο της οικο-
νομίας, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των οικονομικών συναλλαγών αποτελούν συνάρτηση της 
διαθεσιμότητας προσωπικού για την εκτέλεση αυτών των αρμοδιοτήτων στη φάση εκκίνησης της οικονομικής 
ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας, η οποία ξεκίνησε από τις 20 Σεπτεμβρίου του 2012.

Για τον σκοπό της πρόληψης περιστατικών απάτης, θεσπίστηκαν κανόνες και διαδικασίες συνεργασίας με την 
OLAF που κοινοποιήθηκαν στο σύνολο του προσωπικού.

3.2. Στοιχείο 2: Αποτελέσματα ελέγχων του 2012

3.2.1. Πορίσματα και συνέχεια του εσωτερικού ελέγχου

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής επισκέφθηκε την EASO στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2012 με 
σκοπό τη διενέργεια μικρής κλίμακας εκτίμησης κινδύνου. Από τη διαδικασία αυτή διαπιστώθηκε ότι η EASO 
εφαρμόζει ήδη πολλές εσωτερικές διαδικασίες, τις οποίες όμως πρέπει να επεξεργαστεί περαιτέρω.

Η IAS πραγματοποίησε επίσκεψη στην EASO από τις 11 έως τις 19 Απριλίου 2013 με σκοπό την πραγματοποίηση 
πλήρους εκτίμησης κινδύνου και περιορισμένης κλίμακας επιθεώρηση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου. Η 
IAS θα συγκεντρώσει τα αποτελέσματά της σε δύο διερευνητικές εκθέσεις και θα καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο 
εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2014–2016.

Βάσει της αυτοαξιολόγησης της EASO ως προς την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου, και σύμφωνα 
με τις συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, η EASO θα ενισχύσει ιδίως τους ακόλουθους εσωτερικούς 
ελέγχους που εφαρμόζει ήδη:

– ICS 2. Τυποποίηση του πλαισίου δεοντολογίας
– ICS 4. Θέσπιση πλαισίου για την ετήσια διαδικασία αξιολόγησης και ανάπτυξης του προσωπικού
– ICS 5. Επέκταση της χρήσης δεικτών επιδόσεων
– ICS 6. Εφαρμογή της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου
– ICS 7. Ενίσχυση της δομής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της EASO
– ICS 10. Θέσπιση πλαισίου επιχειρησιακής συνέχειας

Για να υλοποιήσει τις συστάσεις της IAS, η EASO θα εκπονήσει σχετικό σχέδιο δράσης.

3.2.2. Πορίσματα και συνέχεια του εξωτερικού ελέγχου

Από τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) στην EASO το 2012 δεν προέκυψαν ευρήματα, 
καθώς την Υπηρεσία χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων). Το ΕΕΣ επισκέφθηκε 
την EASO από τις 20 έως τις 24 Μαΐου 2013 για έναν πρώτο εξωτερικό έλεγχο και συμπεριέλαβε τα πορίσματά 
του σε έκθεση προκαταρκτικού ελέγχου για το έτος 2012.
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Το ΕΕΣ φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της EASO παρέ-
χουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής της κατάστασης την 31η Δεκεμβρίου 
2012, οι δε πράξεις στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2012 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Το ΕΕΣ διατύπωσε αρκετά σχόλια σχετικά, μεταξύ άλλων, με τη μεταφορά 0,2 εκατομμυρίων ευρώ η οποία δεν 
καλυπτόταν από νόμιμη ανάληψη υποχρεώσεων και ήταν ως εκ τούτου παράτυπη, με 50 πληρωμές οι οποίες 
αντιστοιχούν στο 20 % περίπου του συνολικού αριθμού πληρωμών και πραγματοποιήθηκαν μετά την παρέ-
λευση των προθεσμιών που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, με τη μεταφορά μεγάλου αριθμού 
πιστώσεων υποχρεώσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στο 65,13 % των συνολικών πιστώσεων υποχρεώσεων, και 
σχετικά με το γεγονός ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της διαφάνειας των διαδικασιών πρόσληψης. Η EASO 
απέστειλε σχέδιο απόφασης στο Συνέδριο και έλαβε άμεσα μέτρα ενόψει του 2013 και μετέπειτα.

3.3. Στοιχείο 3: Συνέχεια σε επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν 
και σχέδια δράσης που εκπονήθηκαν κατόπιν ελέγχων 
προηγούμενων ετών

Άνευ αντικειμένου.
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4. Δήλωση αξιοπιστίας

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος

Εκτελεστικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο,

υπό την ιδιότητά μου ως διατάκτη,

και σε ό,τι αφορά τα μέτρα και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η EASO μετά την απόκτηση της οικονομικής της 
ανεξαρτησίας στις 20 Σεπτεμβρίου 2012,

δηλώνω ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα.

Δηλώνω επίσης ότι αποκόμισα την εύλογη βεβαιότητα ότι οι πόροι που διατέθηκαν για τις δραστηριότητες 
που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση έχουν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν 
σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες ελέγχου 
παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 
λογαριασμοί.

Την εύλογη αυτή βεβαιότητα την αποκόμισα χρησιμοποιώντας τη διακριτική μου ευχέρεια και τις πληροφορίες 
που τέθηκαν στη διάθεσή μου, τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης και των εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς 
και τις παρατηρήσεις της Εσωτερικής Υπηρεσίας Ελέγχου και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επιβεβαιώνω ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση μου κανένα περιστατικό που δεν αναφέρεται στην παρούσα 
έκθεση και το οποίο μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της EASO και των θεσμικών οργάνων εν γένει.

Βαλέτα, 14 Ιουνίου 2013.

Υπεγράφη στις 14 Ιουνίου 2013

Dr Robert K. Visser
Εκτελεστικός Διευθυντής
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