ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΤΛΟΤ ΣΟ 2016
Σο 2016 θ Τπθρεςία Αςφλου κατζγραψε 51.091 αιτιςεισ διεκνοφσ προςταςίασ,
χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτζσ οι περίπου 15.000 αιτιςεισ των οποίων θ πλιρθσ
καταγραφι κα γίνει το 2017. Σα τζςςερα (4) κφρια κράτθ προζλευςθσ των αιτοφντων είναι
θ υρία, το Ιράκ, το Πακιςτάν και το Αφγανιςτάν. Σο πρϊτο τρίμθνο του ζτουσ
καταγράφτθκαν 5.586 αιτιςεισ, ενϊ το τελευταίο 20.609 αιτιςεισ. φμφωνα με τα πιο
πρόςφατα ςτοιχεία τθσ EUROSTAT, το τρίτο τρίμθνο του 2016 θ Ελλάδα είχε το μεγαλφτερο
αρικμό αιτοφντων άςυλο κατ’ αναλογία με τουσ κατοίκουσ τθσ χϊρασ μετά τθ Γερμανία.
Ενϊ ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ αντιςτοιχοφςαν 702 αιτοφντεσ άςυλο ςε ζνα εκατομμφριο
κατοίκουσ, ςτθν Ελλάδα αντιςτοιχοφςαν 1.152 αιτοφντεσ ςε ζνα εκατομμφριο κατοίκουσ.
το τζλοσ του 2014 θ Τπθρεςία είχε 218 άτομα προςωπικό, ενϊ ςτο τζλοσ του 2015
είχε 290 άτομα. Σθν 1θ Ιανουαρίου του 2017 είχε 650 άτομα προςωπικό. Η Τπθρεςία ζχει
τριπλαςιαςτεί, χάρθ κυρίωσ ςτθν ταχεία απορρόφθςθ ευρωπαϊκϊν κονδυλίων και τθ
ςυνδρομι του ΑΕΠ. Σθν Τπθρεςία ζχουν βοθκιςει ιδιαίτερα αφενόσ θ Ελλθνικι Αςτυνομία
(με διάκεςθ 25 αςτυνομικϊν υπαλλιλων που διενεργοφν διοικθτικζσ ενζργειεσ και
ελζγχουσ αςφαλείασ που αφοροφν τουσ αιτοφντεσ άςυλο) κακϊσ και το EASO, με διάκεςθ
εμπειρογνωμόνων που βοθκοφν τισ διαδικαςίεσ ςτα νθςιά, τθ διαδικαςία τθσ
μετεγκατάςταςθσ και τθ διαδικαςία Δουβλίνου.
το τζλοσ του 2015 θ Τπθρεςία λειτουργοφςε ςε εννζα ςθμεία ςε όλθ τθ χϊρα. το
τζλοσ του 2016 λειτουργεί ςε 17 ςθμεία. τα νζα ςθμεία όπου άνοιξαν γραφεία και
κλιμάκια ςυμπεριλαμβάνονται αυτά τθσ Χίου, τθσ άμου, τθσ Λζρου, τθσ Κω, τθσ Κορίνκου
και τθσ Κριτθσ. θμειϊνεται ότι για κανζνα από τα κτίρια ςτα οποία ςτεγάηεται θ Τπθρεςία
δεν καταβάλλεται μίςκωμα, αφοφ ζχουν παραχωρθκεί γραφειακοί χϊροι δωρεάν από
άλλουσ φορείσ, κυρίωσ του Δθμοςίου.
Προκειμζνου να μπορζςει να δϊςει πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία αςφλου ςτουσ
δεκάδεσ χιλιάδεσ πρόςφυγεσ οι οποίοι παρζμειναν ςτθ χϊρα ενϊ αρχικά ικελαν να
αναχωριςουν, μετά το κλείςιμο των βορείων ςυνόρων το Φεβρουάριο του 2016, θ
Τπθρεςία διενιργθςε άςκθςθ μαηικισ και ταχείασ προ-καταγραφισ, κατά τθ διάρκεια τθσ
οποίασ ‘χαρτογραφικθκε’ ο πλθκυςμόσ αυτόσ, και οργανϊκθκε θ περαιτζρω διαχείριςι
του (δθλαδι θ μετεγκατάςταςθ, θ οικογενειακι επανζνωςθ ι θ διαδικαςία χοριγθςθσ
αςφλου ςτθν Ελλάδα ςε όςουσ το δικαιοφνται). Η άςκθςθ αυτι ζδωςε μια ςθμαντικι
διζξοδο ςτθν αγωνία των αιτοφντων – χωρίσ αυτιν κεωρείται βζβαιο ότι κα υπιρχαν πολφ
περιςςότερεσ εντάςεισ και βία ςτουσ καταυλιςμοφσ. Ωσ το τζλοσ του Φεβρουαρίου κα
ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ για το ςφνολο όςων ςυμμετείχαν ςτθν προ-καταγραφι,
όπωσ είχε δεςμευκεί θ Τπθρεςία Αςφλου.
Μεγάλο ςτοίχθμα παραμζνει θ μετεγκατάςταςθ: Η Τπθρεςία είχε καταγράψει
21.431 αιτιςεισ ατόμων που μποροφςαν να υπαχκοφν ςτο πρόγραμμα τθσ
μετεγκατάςταςθσ ζωσ και τισ 27 Δεκεμβρίου, ενϊ αντίςτοιχα είχε δεχτεί 13.634 κζςεισ από
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άλλα Κράτθ-Μζλθ. Άρα υπάρχουν 9.000 άτομα ζτοιμα προσ μετεγκατάςταςθ, για τα οποία
δεν υπάρχουν κζςεισ, ενϊ θ αποδοχι των αιτθμάτων, που κα ζπρεπε να γίνεται εντόσ 10
εργάςιμων θμερϊν, ςτθν πράξθ κρατά πολφ περιςςότερο – ζωσ και ζξι μινεσ. Ενϊ θ Ελλάδα
ζχει αποςτείλει 13.345 αιτιματα ςε άλλα Κράτθ-Μζλθ, ζχουν γίνει αποδεκτά 10.712, ενϊ
ζχουν αναχωριςει 7.000 άτομα περίπου. Παρατθροφνται ςοβαρζσ κακυςτεριςεισ και μετά
τθν αποδοχι των αιτθμάτων μασ προσ μετεγκατάςταςθ, κακϊσ τα περιςςότερα ΚράτθΜζλθ δεν ζχουν προνοιςει για τθ δθμιουργία επαρκϊν κζςεων υποδοχισ, και άρα ηθτοφν
να αναβλθκεί θ μεταφορά των αιτοφντων. Αυτό ςτθν πράξθ ςθμαίνει ότι δεν
αποςυμφοροφνται αρκετά γριγορα οι δομζσ φιλοξενίασ ςτθν Ελλάδα, ενϊ παράλλθλα
υποχρεοφνται οι ελλθνικζσ υπθρεςίεσ να εξθγοφν ςτουσ αιτοφντεσ γιατί κακυςτερεί θ
μεταφορά. Οι χϊρεσ προσ τισ οποίεσ γίνονται οι περιςςότερεσ μετεγκαταςτάςεισ είναι θ
Γαλλία, θ Ολλανδία, θ Φινλανδία, θ Ρουμανία, θ Πορτογαλία και θ Γερμανία, ενϊ ςτον
αντίποδα βρίςκονται θ Ουγγαρία και θ Πολωνία, οι οποίεσ δεν δζχονται κακόλου
πρόςφυγεσ. Πολλζσ χϊρεσ αρνοφνταν μζχρι και τον Αφγουςτο να δεχκοφν αςυνόδευτουσ
ανιλικουσ, ωςτόςο, θ ανάδειξθ του ηθτιματοσ από τθν πλευρά τθσ ελλθνικισ πολιτείασ
επζφερε κετικά αποτελζςματα. Ζτςι πλζον ωσ το τζλοσ του 2016 είχαν ςταλεί 437 αιτιματα
για τθ μετεγκατάςταςθ αςυνόδευτων ανιλικων, κυρίωσ ςτθ Φινλανδία, και είχαν γίνει ζωσ
τότε αποδεκτά τα 254. Σο κυριότερο πρόβλθμα είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδεσ
αςυνόδευτοι ανιλικοι, κυρίωσ Αφγανοί, που δεν εμπίπτουν ςτο πρόγραμμα τθσ
μετεγκατάςταςθσ. Η Τπθρεςία Αςφλου ενκαρρφνει τα Κράτθ-Μζλθ, που κζλουν
πραγματικά να βοθκιςουν, να διευρφνουν το πρόγραμμα και ςε άλλεσ υπθκοότθτεσ.
Αναφορικά με τισ διαδικαςίεσ Δουβλίνου θ Εκνικι Μονάδα Δουβλίνου το 2016
απζςτειλε ςτο πλαίςιο του Κανονιςμοφ Δουβλίνου 4.886 εξερχόμενα αιτιματα ανάλθψθσ
ευκφνθσ για οικογενειακι επανζνωςθ. Μζχρι ςτιγμισ ζχουν γίνει αποδεκτά για 2.462
υποκζςεισ, και αντίςτοιχα ζχουν απορριφκεί για 1.001 υποκζςεισ, για τισ οποίεσ θ
Τπθρεςία ζχει ηθτιςει επανεξζταςθ από τα άλλα Κράτθ-Μζλθ. 1.107 άτομα ζχουν
ταξιδζψει ςτθ χϊρα τελικοφ προοριςμοφ. Παράλλθλα, το 2016 θ Εκνικι Μονάδα Δουβλίνου
ζχει λάβει 4.415 αιτιματα επιςτροφισ ςτθν Ελλάδα (κατά κφριο λόγο από τθν Ουγγαρία)
εκ των οποίων το 97% βαςίηεται ςτο κριτιριο τθσ πρϊτθσ χϊρασ ειςόδου. Μόνο τρία άτομα
ζχουν όμωσ επιςτραφεί ςτθν Ελλάδα.
Αναφορικά με τθ διαδικαςία αςφλου ςτο πλαίςιο τθσ υμφωνίασ ΕΕ-Σουρκίασ,
ςθμειϊνεται ότι ζωσ τισ 8 Ιανουαρίου 2017 είχαν καταγραφεί 11.511 αιτιςεισ διεκνοφσ
προςταςίασ, είχαν απορριφκεί ςε πρϊτο βακμό 3.756 αιτιςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων και
των περιπτϊςεων διακοπισ τθσ διαδικαςίασ αςφλου λόγω παραίτθςθσ του αιτοφντοσ, ενϊ
ςε 5.144 περιπτϊςεισ κρίκθκε ότι οι αιτοφντεσ κα παραμείνουν ςτθν Ελλάδα. Εκατό
χειριςτζσ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου εργάηονταν ςτισ αρχζσ Ιανουαρίου ςτα νθςιά, ενϊ
παράλλθλα τα Κράτθ-Μζλθ είχαν διακζςει 45 χειριςτζσ μζςω του EASO, κακϊσ και τθν
αναγκαία διερμθνεία.
Η Τπθρεςία κζτει ωσ ςτόχο να δίνεται προτεραιότθτα αφενόσ ςε ευάλωτα άτομα,
αφετζρου να μθν χωρίηονται οι ευρφτερεσ οικογζνειεσ, ϊςτε όςο το δυνατό να απαλφνεται
ο πόνοσ του ξεριηωμοφ και να διευκολφνεται θ ζνταξθ των προςφφγων ςτισ νζεσ κοινωνίεσ,
ςτα άλλα Κράτθ-Μζλθ ι ςτθν Ελλάδα, που κα τουσ υποδεχκοφν. Όςον αφορά τθν ταχφτθτα
των διαδικαςιϊν οποιουδιποτε είδουσ, καταβάλλεται κάκε δυνατι προςπάκεια προσ τθν
κατεφκυνςθ αυτι. Ωςτόςο, θ ταχφτθτα οφείλει να μθν διακινδυνεφει το δίκαιο και τθν
ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ αςφλου. Όπωσ ςθμειϊνει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τα τελευταία
χρόνια ςτθν Ελλάδα ζχουν γίνει πολφ ςθμαντικά βιματα όςον αφορά τισ εγγυιςεισ τθσ
διαδικαςίασ, δθλαδι μεταξφ άλλων το χειριςμό των αιτιςεων από εξειδικευμζνο
προςωπικό, τθν ποιότθτα των αποφάςεων και τθν φπαρξθ επαρκοφσ διερμθνείασ.
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τισ 9 Μαΐου, θμζρα τθσ Ευρϊπθσ, πραγματοποιικθκε θ θμερίδα τθσ Τπθρεςίασ
Αςφλου με κζμα: "Σο Μζλλον του Αςφλου ςτθν Ευρϊπθ". Σα κζματα που ςυηθτικθκαν ιταν
θ εφαρμογι τθσ ζννοιασ τθσ "αςφαλοφσ τρίτθσ χϊρασ" με αναφορά ςτθ ςυμφωνία τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ- Σουρκίασ και θ δθμιουργία ενόσ ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ αςφλου.
Παράλλθλα ζλαβε χϊρα θ ζκκεςθ φωτογραφίασ «Η Διαδρομι», με τθ ςυνειςφορά ζργων
ζντεκα ςπουδαίων φωτορεπόρτερ.
Σο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Τπθρεςίασ δίνει κακθμερινά τον αγϊνα του, ο κακζνασ
από τθ κζςθ που ζχει αναλάβει. τουσ ςτόχουσ τθσ Τπθρεςίασ για το ζτοσ 2017
περιλαμβάνονται θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των επιμζρουσ διαδικαςιϊν, ιδιαίτερα όςον
αφορά τθ διαδικαςία αςφλου ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ ΕΕ-Σουρκίασ, θ
εφαρμογι του προγράμματοσ νομικισ ςυνδρομισ, θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ
επιμόρφωςθσ του προςωπικοφ και θ ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των αιτιςεων διεκνοφσ
προςταςίασ. Η Τπθρεςία ευχαριςτεί όλουσ όςουσ τθ ςυνδράμουν ςτο ζργο τθσ, όπωσ οι
ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ, θ Ελλθνικι
Αςτυνομία, το EASO, θ Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, ο Διεκνισ
Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ, κρατικοί φορείσ όπωσ το ΑΕΠ, Περιφζρειεσ και Διμοι,
κακϊσ και Μθ-Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο asylo.gov.gr – ειδικά για τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ
Τπθρεςίασ βλ. http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/01/Greek-Asylum-Servicestatistical-data_December2016_gr.pdf
Γράφθμα 1: φνολο καταγεγραμμζνων αιτιςεων διεκνοφσ προςταςίασ Τπθρεςίασ Αςφλου
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Γράφθμα 2: Yπθκοότθτεσ αιτοφντων διεκνι προςταςία για το 2016
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Γράφθμα 3: Αιτιςεισ διεκνοφσ προςταςίασ ανά Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου/Αυτοτελζσ Κλιμάκιο Αςφλου
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