
 

 

     

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το έργο τησ Υπηρεςίασ Αςφλου το 2017 

Κατά το 2017 θ Υπθρεςία Αςφλου κατζγραψε 58.661 αιτιςεισ αςφλου, εκ των οποίων οι 26.668 

υποβλικθκαν ςτα πζντε νθςιά όπου υπάρχουν κζντρα υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ (‘hotspots’). 

Συνολικά 40.127 αιτιςεισ υποβλικθκαν από άνδρεσ και 18.535 από γυναίκεσ. 2.275 

υποβλικθκαν από αςυνόδευτουσ ανιλικουσ.  

Οι κφριεσ χϊρεσ καταγωγισ ιταν θ Συρία (16.396 αιτιςεισ), το Πακιςτάν (8.923), Ιράκ (7.924) 

και το Αφγανιςτάν (7.567). 10.364 ζλαβαν κακεςτϊσ διεκνοφσ προςταςίασ (άςυλο ι επικουρικι 

προςταςία), ενϊ 34.646 αιτιςεισ απορρίφκθκαν είτε ωσ αβάςιμεσ (12.149) είτε ωσ 

απαράδεκτεσ (22.497). Από τισ αιτιςεισ που απορρίφκθκαν ωσ απαράδεκτεσ, ςε 12.323 ο λόγοσ 

ιταν θ μετεγκατάςταςθ ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςε 8.330 ιταν θ 

αποδοχι από άλλο κράτοσ-μζλοσ ςε εφαρμογι του Κανονιςμοφ Δουβλίνου (κυρίωσ για λόγουσ 

οικογενειακισ επανζνωςθσ), και ςε 919 ο λόγοσ ιταν θ εφαρμογι τθσ ζννοιασ τθσ αςφαλοφσ 

τρίτθσ χϊρασ. Σε 6.989 περιπτϊςεισ διεκόπθ θ διαδικαςία αςφλου, κυρίωσ λόγω ςιωπθρισ 

παραίτθςθσ του αιτοφντοσ από τθν αίτθςι του. Το ςυνολικό ποςοςτό αναγνϊριςθσ για όλο το 

ζτοσ ανιλκε κατά ςυνζπεια ςτο 46% τοισ εκατό.  

Ειδικά όςον αφορά τθ διαδικαςία αςφλου που διεκπεραιϊνεται ςτο πλαίςιο τθσ Κοινισ 

Διλωςθσ ΕΕ-Τουρκίασ, ςθμειϊνονται τα εξισ: Κατά το 2017 περαιϊκθκε θ διαδικαςία ςτα 

νθςιά που φιλοξενοφν hotspots ςε 25.814 περιπτϊςεισ, με 5.437 αιτιςεισ να καταλιγουν ςε 

απορριπτικό για τον αιτοφντα αποτζλεςμα και ςε 20.377 περιπτϊςεισ να αίρεται ο επιβλθκείσ 

γεωγραφικόσ περιοριςμόσ και να επιτρζπεται θ μεταφορά του ςτθν ενδοχϊρα. 

Κατά το 2017 ολοκλθρϊκθκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάςταςθσ, που αφοροφςε 

κυρίωσ υπθκόουσ Συρίασ. Συνολικά 21.726 αιτοφντεσ άςυλο, 6.982 άντρεσ, 4.925 γυναίκεσ και 

9.819 παιδιά μετεγκαταςτάκθκαν με τρόπο αςφαλι και οργανωμζνο από τθν Ελλάδα  ςε άλλεσ 

χϊρεσ – μζλθ τθσ ΕΕ.  

Παράλλθλα, το 2017 υποβλικθκαν 9.784 αιτιματα ςε άλλα Κράτθ-Μζλθ για τθν ανάλθψθ από 

αυτά τθσ ευκφνθσ εξζταςθσ των ςχετικϊν αιτιςεων αςφλου, ενϊ ζγιναν αποδεκτά 7.225 από τα 

άλλα Κράτθ-Μζλθ. Ο κφριοσ λόγοσ υποβολισ αυτϊν των αιτθμάτων ιταν θ οικογενειακι 

επανζνωςθ (4.334). Παράλλθλα, ηθτικθκε από τθν Ελλάδα να αναλάβει τθν ευκφνθ εξζταςθσ 

των αιτιςεων αςφλου που υποβλικθκαν ςε άλλα Κράτθ-Μζλθ ςε περίπου 2.000 περιπτϊςεισ. 

Η Ελλάδα ζκανε αποδεκτά 68 ειςερχόμενα αιτιματα, ενϊ τελικά μεταφζρκθκε ςτθν Ελλάδα ζνα 

άτομο.  

 



Όςον αφορά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αςφλου ςε πρϊτο βακμό, αυτι ζχει ωσ εξισ: δφο 

περίπου μινεσ κατά μζςο όρο για τισ περιπτϊςεισ κρατουμζνων κακϊσ και αυτζσ ςτισ οποίεσ 

ζχει επιβλθκεί γεωγραφικόσ περιοριςμόσ (ςτα νθςιά του ανατολικοφ Αιγαίου), και ζξι μινεσ ςε 

όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ.  

Στο τζλοσ του 2016 θ Υπθρεςία Αςφλου λειτουργοφςε ςε 17 ςθμεία ςε όλθ τθ χϊρα (από πζντε 

το 2013), ενϊ ςτο τζλοσ του 2017 λειτουργοφςε ςε 22 ςθμεία. Αναμζνεται δε εντόσ των 

επόμενων εβδομάδων θ ζναρξθ λειτουργίασ γραφείου ςτα Ιωάννινα. Η Υπθρεςία δεν 

καταβάλλει μίςκωμα για κανζνα ακίνθτο ςτο οποίο ςτεγάηεται, ζχοντασ κατορκϊςει να τθσ 

παραχωρθκοφν γραφειακοί χϊροι κυρίωσ από άλλουσ φορείσ του δθμοςίου, αλλά και από το 

EASO και ςε μία περίπτωςθ οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. 

Η ςτελζχωςθ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου ςτο τζλοσ του 2017 είχε ωσ εξισ: 650 υπάλλθλοι, εκ των 

οποίων άνω των εκατό ςτα νθςιά του Αν. Αιγαίου, ςυνεπικουροφμενοι από 176 άτομα 

προςωπικό που ζχει διατεκεί από τθν Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ του Αςφλου (European 

Asylum Support Office), 20 αςτυνομικοφσ υπαλλιλουσ και 20 άτομα διατεκειμζνα από τθν 

Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ. Πζραν αυτοφ τθν Υπθρεςία ςυνδράμουν ςτο 

ζργο τθσ εκατοντάδεσ διερμθνείσ τθσ ΜΚΟ ΜΕΤΑδραςθ (ανάδοχοσ του ςχετικοφ ζργου) και 

δεκάδεσ διερμθνείσ που διατίκενται από το EASO.  

Όςον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδφλια, θ Υπθρεςία Αςφλου ζχει υλοποιιςει διάφορα 

προγράμματα, κυρίωσ χρθματοδοτοφμενα από το Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (εκνικό πρόγραμμα και επείγοντα μζτρα), αλλά και τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χϊρο (EEA Grants), και ςθμειϊνει απορροφθτικότθτα ςυνολικοφ φψουσ 

27.928.917,02 €. Ζχει ςυμβαςιοποιιςει το 84,72% των πόρων που τθσ ζχουν διατεκεί μζχρι το 

τζλοσ του 2017 (φψουσ 35.840.837,35 €). Στον αρικμό αυτό δεν περιλαμβάνεται το Πρόγραμμα 

Μετεγκατάςταςθσ (Relocation) κακϊσ θ χϊρα μασ χρθματοδοτείται με 500 € ανά άτομο που 

μετεγκακίςταται επιτυχϊσ ςε κάποιο κράτοσ μζλοσ. Το 2018 θ Υπθρεςία πρόκειται να 

υλοποιιςει επιπλζον προγράμματα φψουσ 11.250.527,92 ευρϊ. 

Υπενκυμίηεται ότι ςυνολικά ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ υποβλικθκαν περίπου 700.000 αιτιςεισ 

αςφλου, περίπου οι μιςζσ ςε ςχζςθ με το 2016. Αντίκετα, ςτθν Ελλάδα αυξικθκε ο αρικμόσ των 

αιτιςεων αςφλου κατά 15 τοισ εκατό, με αποτζλεςμα να ζχει υποβλθκεί το 8,5 τοισ εκατό όλων 

των αιτιςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, δθλαδι πζντε φορζσ περιςςότερεσ αιτιςεισ από αυτζσ 

που κεωρθτικά τθσ αναλογοφν. Άλλωςτε, θ Ελλάδα, ιδθ από το τζλοσ του προθγοφμενου ζτουσ, 

βρίςκεται ςτθν πρϊτθ κζςθ όςον αφορά τθν αναλογία αιτοφντων άςυλο και κατοίκων ςτθ 

χϊρα. Η δυςανάλογθ αυτι ευκφνθ ζχει ωσ αποτζλεςμα τισ αναπόφευκτεσ κακυςτεριςεισ που 

παρατθροφνται ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ αςφλου.  

Η Υπθρεςία αναπτφχκθκε ραγδαία από τθν ίδρυςι τθσ, ξεκινϊντασ τθ λειτουργία τθσ με 

λιγότερουσ από 200 υπαλλιλουσ. Ο ςχεδιαςμόσ για το ζτοσ 2018 προβλζπει τθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ τθσ Υπθρεςίασ με τθν πρόςλθψθ 218 υπαλλιλων που κα είναι νζοι μόνιμοι δθμόςιοι 

υπάλλθλοι, προςλθφκζντεσ μζςω διαδικαςιϊν ΑΣΕΠ. 

Το 2017, θ Υπθρεςία Αςφλου ςε ςυνεργαςία με το Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο ςχεδίαςαν μία 

δωρεάν εφαρμογι για κινθτζσ ςυςκευζσ τθλεφϊνου, τθν Asylum Service Application, θ οποία 

αναπτφχκθκε με χρθματοδότθςθ από το Εκνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Αςφλου, 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020.  Σκοπόσ τθσ εφαρμογισ είναι θ αξιόπιςτθ, ζγκυρθ και 

άμεςθ ενθμζρωςθ όλων όςων επικυμοφν να ηθτιςουν ι ζχουν ηθτιςει άςυλο ςτθν Ελλάδα. Η 

εφαρμογι είναι διακζςιμθ ςτα ελλθνικά, αγγλικά, γαλλικά, αραβικά, φαρςί/νταρί, ουρντοφ, 

αμαρικά και τιγκρίνια. 



Τζλοσ, ςτισ 26 Ιανουαρίου θ Υπθρεςία Αςφλου κα παρουςιάςει τθν ζκδοςθ ενόσ 

εικονογραφθμζνου ενθμερωτικοφ φυλλαδίου που απευκφνεται ςε αςυνόδευτουσ ανιλικουσ 

και ανιλικεσ, ςε εκδιλωςθ που κα λάβει χϊρα ςτο Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

ςτθν Ακινα. Το φυλλάδιο, θ εκτφπωςθ του οποίου χρθματοδοτικθκε από το Ταμείο Αςφλου, 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (Εκνικό Πρόγραμμα), ζχει ωσ ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των 

αςυνόδευτων παιδιϊν που αναηθτοφν διεκνι προςταςία με τρόπο φιλικό προσ αυτά, και 

εκδόκθκε ςε ζξι γλϊςςεσ.  

Για το 2018 οι προκλιςεισ που κα κλθκεί να αντιμετωπίςει θ Υπθρεςία είναι οι εξισ: Ο αρικμόσ 

των αιτιςεων αςφλου που παραμζνει δυςανάλογα ψθλόσ για τθ χϊρα, θ διατιρθςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ διαδικαςίασ αςφλου ςε πρϊτο βακμό, που δεν επιτρζπει επιπλζον επιβάρυνςθ 

των χειριςτϊν των αιτιςεων αςφλου, και που εάν δεν διατθρθκεί, κα καταλιγει ςε 

μακροχρόνιεσ διαδικαςίεσ προςφυγϊν (διοικθτικϊν και δικαςτικϊν), και, τζλοσ, θ περαιτζρω 

ταχεία ανάπτυξθ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου, αλλά κατά τρόπο βιϊςιμο, πικανά αποκτϊντασ και τθν 

αντίςτοιχθ δομι και διαςτρωμάτωςθ επιπζδων ευκφνθσ που κα επιτρζψουν τθν πιο 

αποτελεςματικι λειτουργία τθσ. 

 

 


