ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αλληλεγγύη, Πρόοδος, Ευημερία

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ
Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από το
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υλοποιείται από την 01/01/2017, έργο που αφορά στην υποστήριξη της Υπηρεσίας
Ασύλου για ενέργειες που σχετίζονται με την ορθή εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ).
Ο γενικός στόχος του έργου, είναι η ενίσχυση της ικανότητας της Υπηρεσίας
Ασύλου ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στην εφαρμογή του Κοινού
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, ιδιαίτερα όσον αφορά στην έγκαιρη εξέταση των
αιτήσεων για διεθνή προστασία, την βελτίωση της διαδικασίας εξέτασης και της
καταγραφής της, της τήρησης ορθών στατιστικών στοιχείων καθώς και στην παροχή
έγκυρων και κατατοπιστικών πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία ασύλου, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτητών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Στις
δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών προς την Υπηρεσία
από εμπειρογνώμονες, για την εξέταση ή επανεξέταση αιτήσεων παροχής διεθνούς
προστασίας που εκκρεμούν ενώπιον της Υπηρεσίας. Στόχος επίσης είναι η αναβάθμιση
του υφιστάμενου μηχανογραφικού συστήματος της Υπηρεσίας Ασύλου ώστε να
μπορούν να καταγράφονται σε αυτό διαδικασίες οι οποίες έχουν προστεθεί με την
πρόσφατη τροποποίηση των περί Προσφύγων Νόμων με αφορμή την αναδιατύπωση
των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τομέα του ασύλου. Ακόμη, σύμφωνα με τους περί
Προσφύγων Νόμους 2000-2016, η Υπηρεσία Ασύλου διασφαλίζει την ενημέρωση του
αιτητή και δικαιούχους διεθνούς προστασίας για θέματα που άπτονται των διαδικασιών
διεθνούς προστασίας και υποδοχής. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται μέσω της
παροχής ενημερωτικού φυλλαδίου σε γλώσσα που κατανοεί ή ευλόγως εικάζεται ότι
κατανοεί ο αιτητής, για την ενημέρωσή του αναφορικά με τις παροχές που δικαιούται,
τις συνθήκες υποδοχής του και τις ακολουθούμενες διαδικασίες για την πρόσβασή του
στις παροχές αυτές δυνάμει του παρόντος Νόμου.
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και συγκεκριμένα
για την περίοδο από την 01/01/2017 μέχρι 31/12/2018.
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
2014-2020 κατά 90% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 10%
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