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EASO - Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ 
 
Η EASO δημοσίευσε σήμερα την Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 
το 2014. Η έκθεση αποσκοπεί να παρουσιάσει μια πλήρη επισκόπηση της κατάστασης του ασύλου στην ΕΕ+ 
(κράτη μέλη της ΕΕ, Νορβηγία και Ελβετία) εξετάζοντας τα αιτήματα διεθνούς προστασίας στην ΕΕ, 
αναλύοντας τα δεδομένα των αιτήσεων και των αποφάσεων και εστιάζοντας σε ορισμένες από τις 
σημαντικότερες χώρες καταγωγής των αιτούντων διεθνή προστασία. 
 
Το 2014 υποβλήθηκαν περισσότερες από 660.000 αιτήσεις διεθνούς προστασίας στην ΕΕ+, ο μεγαλύτερος 
αριθμός από την έναρξη της συλλογής δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, το 2008. Οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου 
καταγράφηκαν από πολίτες της Συρίας, των χωρών των δυτικών Βαλκανίων συνολικά και της Ερυθραίας. Οι 
κύριες χώρες υποδοχής ήταν η Γερμανία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ουγγαρία. Στα τέλη του 2014, 
περισσότεροι από 500.0001 αιτούντες ανέμεναν την απόφαση σχετικά με την αίτηση ασύλου τους στην ΕΕ+· 
ο όγκος των εκκρεμών αιτήσεων αυξήθηκε κατά +37% σε σχέση με το 2013. Ο αριθμός των αιτήσεων από 
πολίτες των χωρών των δυτικών Βαλκανίων ανέρχεται σε 110.000 με σημαντικό ποσοστό από τη Σερβία και 
το Κοσσυφοπέδιο. Η τρέχουσα κρίση στη Συρία έθεσε μια βασική πρόκληση για την ΕΕ+ το 2014, καθώς ο 
αριθμός των αιτήσεων των Σύριων υπερέβη τις 128.000. Το Αφγανιστάν παρέμεινε μία από τις κύριες χώρες 
καταγωγής των αιτούντων το τελευταίο έτος· οι 42.745 αιτήσεις για το 2014 αντιστοιχούν σε αύξηση 53% σε 
σχέση με το 2013. Παρουσίασε επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτήθηκαν άσυλο 
στην ΕΕ+ (6.155). Ο αριθμός των αιτούντων από την Ουκρανία ανέρχεται σε 14.000, 13 φορές μεγαλύτερος σε 
σχέση με το 2013. 

 
Η έκθεση εξετάζει επίσης τις βασικές εξελίξεις στον τομέα του ασύλου το 2014, όπως η ειδική ομάδα 
«Μεσόγειος», η ικανότητα υποδοχής των κρατών μελών, οι εξελίξεις στα εθνικά συστήματα ασύλου και η 
υποστήριξη της EASO. Μεταξύ άλλων, η EASO εξακολούθησε να παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη στην 
Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο και εφάρμοσε επιτυχώς πιλοτικά έργα από κοινού 
επεξεργασίας, καθώς και ένα έργο σε συνεργασία με τη Μάλτα και την Ιταλία για τη διευκόλυνση των 
παράτυπων μεταναστών. Περισσότεροι από 2.800 υπεύθυνοι ασύλου και υποδοχής εκπαιδεύτηκαν από την 
EASO. Επιπλέον, η EASO οργάνωσε δραστηριότητες εξωτερικής διάστασης με ορισμένα κράτη, μεταξύ των 
οποίων η Τουρκία, η Σερβία, η Ιορδανία, το Μαρόκο και η Τυνησία. Παράλληλα, η EASO καθιέρωσε νέα 
συστήματα συλλογής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και 
ετοιμότητας (EPS), τα οποία δέχονται συνεισφορά από όλα τα κράτη της ΕΕ+ σε μηνιαία βάση, εμπλουτίζοντας 
τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat. 
 
Τα τελευταία στοιχεία για το 2015 δείχνουν ότι ο αριθμός των αιτήσεων διεθνούς προστασίας εξακολουθεί 
να αυξάνεται. Στη διάρκεια των 5 πρώτων μηνών του έτους, καταγράφηκε αύξηση 68% στον αριθμό των 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας στην ΕΕ+ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.  
Η αύξηση αυτή έρχεται να προστεθεί στην αύξηση κατά 43% που καταγράφηκε στον αριθμό των αιτήσεων το 
2014 σε σχέση με το 2013. Το 2015 διαφαίνονται νέες τάσεις. Ο αριθμός των αιτούντων από το 
Κοσσυφοπέδιο ήταν πολύ υψηλός έως τον Μάρτιο του 2015. Το Κοσσυφοπέδιο παρέμεινε η κύρια χώρα 
καταγωγής των καταγεγραμμένων αιτούντων στην ΕΕ+ την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2015, 
μπροστά από τη Συρία· και τούτο παρά το γεγονός ότι ο όγκος των αιτούντων από τη Συρία ήταν υψηλότερος 
από το επίπεδο που καταγράφηκε την αντίστοιχη περίοδο το 2014. Επιπλέον, τους τελευταίους μήνες 
σημειώθηκε σημαντική αύξηση των αιτούντων από το Αφγανιστάν. Από τον Ιανουάριο του 2015, 

                                                        
 
1 Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει προσφυγές 
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παρατηρήθηκε επίσης στην ΕΕ+ σημαντική αύξηση του αριθμού των αιτούντων που ισχυρίζονται ότι είναι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι. Οι εν λόγω αιτούντες προέρχονταν κυρίως από το Αφγανιστάν, την Ερυθραία, τη Συρία 
και τη Σομαλία, με κυριότερες χώρες υποδοχής τη Σουηδία, την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ιταλία.   
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και 
επικοινωνήστε με τον κ. Jean-Pierre Schembri, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: jean-
pierre.schembri@easo.europa.eu 
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