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Η απάντηση της EASO 

Σκέψη 84. Η EASO επισημαίνει ότι τα επιχειρησιακά σχέδια έχουν συμφωνηθεί βάσει 
των προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί από την ίδια με τα κράτη μέλη υποδοχής.  

Σκέψη 91. Η EASO επισημαίνει ότι από το 2019 έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη της 
ικανότητάς της να αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεών της στα κράτη μέλη βάσει 
καθορισμένων στόχων και βασικών γραμμών. 

Πλαίσιο 7. Η EASO προσθέτει ότι από την 1η Ιουλίου 2019, η αρμοδιότητα 
αξιολόγησης της ευαλωτότητας έχει ανατεθεί εκ νέου στην ελληνική Υπηρεσία 
Ασύλου. Για την αξιολόγηση της ευαλωτότητας η EASO εξακολουθεί να υπέχει την 
υποχρέωση παραπομπής των πιθανών ευάλωτων αιτούντων στην ελληνική Υπηρεσία 
Ασύλου. 

Σκέψη 148. Η EASO υπογραμμίζει ότι η έλλειψη εναρμόνισης οφείλεται στο ότι τα 
κράτη μέλη δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό εμπειρογνωμόνων, κάτι το οποίο εκφεύγει 
του ελέγχου της. Για τη διευθέτηση αυτού του ζητήματος, η EASO έχει προσλάβει 
επιπλέον προσωπικό, ήτοι προσωπικό προσωρινής απασχόλησης. 

Σύσταση 3α. Η EASO αποδέχεται τη σύσταση. H EASO διερευνά διάφορες 
συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την κάλυψη των ελλείψεων, οι οποίες θα μπορούσαν 
να εφαρμοστούν παραλλήλως και να περιορίσουν τον αντίκτυπο των διαρθρωτικών 
ελλείψεων των κρατών μελών σε εμπειρογνώμονες, μέσω, μεταξύ άλλων, όχι μόνο 
της πρόσληψης συμβασιούχων αλλά και μέσω της κατάρτισης ενός μητρώου 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και της δημιουργίας εσωτερικών εφεδρικών ομάδων. 

Σύσταση 3β. Η EASO αποδέχεται τη σύσταση. Για τα επιχειρησιακά σχέδια του 2019 
έχουν συμφωνηθεί υψηλού επιπέδου δείκτες αποτελεσματικότητας, βασικές γραμμές 
και στόχοι. Τα πλαίσια παρακολούθησης των επιδόσεων και η συλλογή των σχετικών 



 

 

δεδομένων θα βελτιώνονται συνεχώς, όπως προβλέπεται στο εγχειρίδιο 
επιχειρήσεων της EASO που θα ολοκληρωθεί το 2020. 

Σύσταση 3γ. Η EASO αποδέχεται τη σύσταση. Η ελληνική Υπηρεσία Ασύλου και η 
EASO έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2019 τη χρήση νέων τυποποιημένων 
διαδικασιών σχετικά με την ευαλωτότητα. 

Σύσταση 5α. Η EASO αποδέχεται τη σύσταση. Μέχρι τον Ιούλιο του 2020, σε 
διαβούλευση με την ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, η EASO σκοπεύει να αυξήσει τους 
εργαζόμενους σε υποθέσεις, από 69 σε 240. 

Σύσταση 5β. Η EASO αποδέχεται τη σύσταση. Από τον Οκτώβριο του 2019, μια 
τροποποίηση στο ισχύον επιχειρησιακό σχέδιο για την Ιταλία θα επιτρέψει την 
παροχή συνδρομής της EASO προς πέντε δικαιοδοτικά όργανα προκειμένου να 
δοκιμάσει τη δευτεροβάθμια υποστήριξη. Η προσέγγιση αυτή θα εφαρμοστεί από το 
2020 σε ολόκληρη την επικράτεια. Η EASO θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει 
νομικούς εισηγητές στην Ελλάδα και θα απαντά σε πρόσθετα αιτήματα καταλλήλως. 

Σύσταση 5γ. Η EASO αποδέχεται τη σύσταση. 
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