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Δελτίο Τύπου: Το Συμβουλευτικό Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) προσελκύει πάνω από 200 
εκπροσώπους οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.   
 

Στις 28-29 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)  πραγματοποιεί την 
έκτη σύνοδο Ολομέλειας του Συμβουλευτικού Φόρουμ. Στόχος της εκδήλωσης, η οποία διοργανώνεται σε 
ετήσια βάση, είναι η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με φορείς της Κοινωνίας των 
Πολιτών, σχετικά με το έργο της EASO και ιδίως, αυτό, στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspots). 
Για πρώτη φορά, η σύνοδος πραγματοποιείται στην Αθήνα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
φορέων που δραστηριοποιούνται στο τομέα του ασύλου και υποδοχής, στην Ελλάδα. Υιοθετήθηκε 
επίσης, πλήρης συμμετοχικός χαρακτήρας με στόχο τον αυθεντικό διάλογο, ο οποίος προσφέρει στους 
συμμετέχοντες την ευκαρία να συνδράμουν ενεργά στις δραστηριότητες της συνόδου, στη διαμόρφωση 
της ημερήσιας διάταξης και την ανταλλαγή νέων ιδεών.  

 
Τις δραστηριότητες της συνόδου άνοιξε, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων 
και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος. Την εκδήλωση προσφώνησαν, μερικά από τα πιο αξόλογα και 
ενεργά στελέχη Ευρωπαϊκών φορέων στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των, Jose Carreira, 
Εκτελεστικού Διευθυντή της Υπηρεσίας, Vincent Cochetel, Διευθυντή του Ευρωπαϊκου γραφείου της Υπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Μαρία Σταυροπούλου, Διευθύντρια της Ελληνικής 
Υπηρεσίας Ασύλου, Catherine Wollard, Γενική Γραμματέα του ECRE.   

 
Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος δήλωσε: «Για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών της προσφυγικής κρίσης, 
χρειαζόμαστε μια ολιστική κοινωνική προσέγγιση και η Κοινωνία των Πολιτών διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να 
συναντιούνται και να διαβουλεύονται σχετικά με το πως οι συνεργίες τους μπορούν να γίνουν πιο 
αποτελεσματικές, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι προκλήσεις της προσφυγικής κρίσης για τα κράτη 
μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τους μετανάστες που καταφθάνουν, και όλους τους εταίρους που 
συμμετέχουν σε επιχειρησιακό επίπεδο επί τόπου. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο έχει 
την ισχυρή εντολή αλλά και τον συντονιστικό ρόλο για να το επιτύχει. Με την μεταρρύθμιση που 
προτείνουμε, σχεδιάζουμε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.» 
 
O Έλληνας Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μπαλάφας, ενέτεινε ότι, «είναι χαρά μας να 
φιλοξενούμε το Συμβουλευτικό Φόρουμ της EASO για πρώτη φορά στην Αθήνα, καθώς, αποτελεί 
πλατφόρμα για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις ιδέες 
τους. Θέλω πολύ να επαινέσω την πάγια πρακτική της EASO, να συμμετέχει σε διαβουλεύσεις με την 
Κοινωνία των Πολιτών. Το να λαμβάνουμε την γνώμη της Κοινωνίας των Πολιτών είναι ύψιστης σημασίας 
κατά την ανάπτυξη και τελειοποίηση των διαδικασιών εργασίας. Και όχι μόνο η EASO, μπορεί να 
επωφεληθεί από την Κοινωνία των Πολιτών αλλά και οι Ελληνικές αρχές ακούνε προσεκτικά και λαμβάνουν 
υπόψη τι έχει να πει.   

 
Σχολιάζοντας τη σύνοδο, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της EASO, Jose Carreira δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζουμε 
και ενθαρρύνουμε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Πολιτών στις δραστηριότητές μας. Η πολιτική των 
‘ανοικτών θυρών’ προς την Κοινωνία των Πολιτών, μπορεί μόνο να μας εμπλουτίσει και να επιτρέψει τη 
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διαρκή μας βελτίωση. Για το λόγο αυτό, διοργανώσαμε το σημερινό Φόρουμ με πλήρως συμμετοχικό 
χαρακτήρα, ώστε να επιτρέψουμε στην Κοινωνία των Πολιτών να θέσει επίκαιρα ζητήματα προς 
ευαισθητοποίηση, να αφουγκραστούμε ποια κενά υπάρχουν για την Κοινωνία των Πολιτών στην 
ανταπόκρισή μας, αλλά και να εξερευνήσουμε και να οικοδομήσουμε μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. Χαιρετίζουμε την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στο 
Φόρουμ, η οποία και υποδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο μας και ταυτόχρονα τη δέσμευσή μας να 
συμβάλλουμε στην συλλογική γνώση, που όλοι χρειαζόμαστε ώστε να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικότερα 
στις πολλαπλές προκλήσεις που σχετίζονται με τις τρέχουσες μεταναστευτικές πιέσεις.»  
 
Στη φετινή διοργάνωση, θα παρευρεθούν περίπου 200 συμμετέχοντες από 26+ χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και 8 τρίτες χώρες, εκπροσωπώντας ευρύτερα την Κοινωνία των Πολιτών. Η σύνοδος διεξάγεται 
υπό την καθοδήγηση μιας ομάδας εξειδικευμένων επαγγελματιών σε τεχνικές συμμετοχικού χαρακτήρα και 
εικαστικής καταγραφής. Από τις δραστηριότητες της εκδήλωσης ξεχωρίζουν, η «αγορά ιδεών», η οποία και 
φιλοξενεί ενημερωτικά περίπτερα των συμμετεχόντων, ενώ οι εκδηλώσεις της πρώτης ημέρας θα κλείσουν 
με την προβολή της θεατρικής παράστασης «το ταξίδι συνεχίζεται», σκηνοθετημένο από γυναίκες 
πρόσφυγες. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
απόψεις για βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με την εφαρμογή του προγράμματος  «μετεγκατάσταση» 
και την προσέγγιση σε επίπεδο «hotspot». Θα συζητηθούν επίσης θέματα που αφορούν στην 
αποτελεσματικότερη επικοινωνία και ενημέρωση προσφύγων και πολιτών σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο 
φορέων, καθώς και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την διαχείριση των ευάλωτων ομάδων σε περιπτώσεις 
αυξημένων εισροών.  Επιπλέον, οι συμμετέχοντας θα έχουν  την ευκαιρία να ενημερωθούν για σημαντικά 
«εργαλεία» της EASO και να ανταλλάξουν πρακτικές εμπειρίες πάνω σε αυτά.  
 
Ομάδες εργασίας των συμμετεχόντων, θα συζητήσουν επίσης ιδέες γύρω από τα κύρια θέματα της 
συνόδου, με τις οποίες και θα τροφοδοτήσουν την συζήτηση κατά τη λήξη της εκδήλωσης. Στο επίκεντρο 
της συζήτησης θα τεθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν το 2016, οι εξελίξεις και οι τρόποι με τους 
οποίους, μπορούν να ενισχυθούν περεταίρω οι συνέργειες μεταξύ των θεσμικών φορέων και της Κοινωνίας 
των Πολιτών, σε μια κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης.  

 
Ιστορικό  
 
Το Συμβουλευτικό Φόρουμ, αποτελεί «τόπο συνάντησης», για συζήτηση, ανταλλαγή πληροφοριών και από 
κοινού έκθεση γνώσεων μεταξύ της EASO και σχετικών φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. Είναι ανοιχτό σε 
οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, εμπειρογνώμονες από διαφόρους τομείς και επίπεδα ασύλου 
(τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές) και σε εκπροσώπους κοινοτήτων προσφύγων. Εκπρόσωποι των 
αρχών των Κρατών Μελών της ΕΕ για το άσυλο, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και Διεθνών 
Οργανισμών, εκπρόσωποι τοπικών δήμων κι ένας μικρός αριθμός εκπροσώπων οργανώσεων της Κοινωνίας 
των Πολιτών από χώρες εκτός της ΕΕ καλούνται επίσης να συμμετέχουν. Η EASO, απευθύνεται στα μέλη του 
Συμβουλευτικού Φόρουμ για διάφορα θέματα που προσδιορίζονται ως προτεραιότητες για το έργο της 
Υπηρεσίας.    
 
Το Συμβουλευτικό Φόρουμ, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής προσπάθειας της EASO για την 
προώθηση και ενίσχυση του διαλόγου με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και την προώθηση της ενεργού 
συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών στις επιχειρησιακές της δραστηριότητες. Η EASO έχει ως στόχο να 
ενδυναμώσει και να αναπτύξει ένα πιο υγιές σύστημα ανταπόκρισης, προς οργανώσεις που συμμετέχουν 
στις μεταξύ τους διαβουλεύσεις έτσι ώστε, να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο προς τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που προσεγγίζουν την Υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες και εισηγήσεις που παρέχονται από τους επικείμενους φορείς, με στόχο 
να αναγνωρίσει ευκαιρίες οικοδόμησης πρακτικής συνεργασίας.  
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Παρότι η EASO συμβουλεύεται τακτικά, κατά τη διάρκεια του χρόνου, διάφορες οργανώσεις της Κοινωνίας 
των Πολιτών, η σύνοδος της Ολομέλειας έχει γίνει η μεγαλύτερη εκδήλωση στο ημερολόγιο των 
δραστηριοτήτων της με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προσελκύοντας  περισσότερες από εκατό συμμετοχές εκ 
των οποίων οι περισσότερες είναι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς ασύλου και υποδοχής.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Συμβουλευτικού Φόρουμ της EASO, 
απευθυνθείτε https://www.easo.europa.eu/2016-consultative-forum 
 
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την EASO απευθυνθείτε στον κ. Jean-Pierre Schembri στην ακόλουθη 

ηλεκτρονική διεύθυνση: jean-pierre.schembri@easo.europa.eu (ακολουθήστε μας στο twitter @EASO) 
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