
 
 

Δελτίο τφπου: Τζςςερα χρόνια λειτουργίασ τησ Υπηρεςίασ Αςφλου 

Τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ ςυμπλθρϊκθκαν τζςςερα χρόνια λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ 

Αςφλου.  

Μζχρι τισ 31 Μαΐου 2017 θ Υπθρεςία Αςφλου είχε καταγράψει ςυνολικά 102.184 αιτιςεισ 

διεκνοφσ προςταςίασ. Η αφξθςθ ςτον αρικμό των αιτιςεων από τθν αρχι τθ λειτουργίασ 

τθσ ανιλκε ςτο 587,8 %. Η Συρία, το Αφγανιςτάν, το Πακιςτάν και το Ιράκ είναι τα κφρια 

κράτθ προζλευςθσ των αιτοφντων διεκνι προςταςία το 2017. Ο αρικμόσ αιτοφντων άςυλο 

ανά εκατομμφριο κατοίκουσ, ςφμφωνα με τα πιο πρόςφατα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ 

EUROSTAT, ανάγει ποςοςτιαία τθν Ελλάδα ςτθ δεφτερθ κζςθ, όςον αφορά τθν υποδοχι 

τουσ.  

32.983 αιτοφντεσ άςυλο ιταν γυναίκεσ και 69.201 άνδρεσ, ενϊ 32.272 ιταν ανιλικοι. 

Ποςοςτό 0.5 % είναι άτομα άνω των 65 ετϊν, ενϊ το μεγαλφτερο ποςοςτό καταγραφϊν  

(49,2 %) εντοπίηεται ςε θλικίεσ μεταξφ 18 και 34 ετϊν. 

Από τα πζντε ςθμεία λειτουργίασ ςε όλθ τθν επικράτεια το 2013, θ παρουςία τθσ Υπθρεςίασ 

ζχει τετραπλαςιαςτεί, και αυτι τθ ςτιγμι λειτουργοφν εννζα (9) Περιφερειακά Γραφεία και 

δεκατρία (13) Αυτοτελι Κλιμάκια. Η Υπθρεςία λειτουργεί πλζον κλιμάκια εντόσ όλων των 

hotspots και κζντρων Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ, κακϊσ και όλων των 

προαναχωρθςιακϊν κζντρων κράτθςθσ. Όλοι ανεξαιρζτωσ οι χϊροι ςτζγαςθσ τθσ 

Υπθρεςίασ Αςφλου ζχουν παραχωρθκεί από άλλεσ υπθρεςίεσ και δεν επιβαρφνουν τον 

κρατικό προχπολογιςμό. 

Το ποςοςτό αναγνϊριςθσ αιτοφντων διεκνι προςταςία ανζρχεται ςε 35.8 %  από την 

πρϊτη ημζρα λειτουργίασ τησ Υπηρεςίασ, με διαφοροποιιςεισ ανά ζτοσ: Το ποςοςτό ιταν 

υψθλότερο προτοφ ξεκινιςει το πρόγραμμα τθσ μετεγκατάςταςθσ, αλλά το 2016 μειϊκθκε, 

κακϊσ ιδίωσ οι Σφροι αιτοφντεσ εντάχκθκαν ςε αυτό και όχι ςτθν εκνικι διαδικαςία 

αςφλου, και άρα δεν προςμετρϊνται ςτον υπολογιςμό του ποςοςτοφ αναγνϊριςθσ. Τουσ 

πρϊτουσ πζντε μήνεσ του 2017 το ποςοςτό αναγνϊριςθσ ανζρχεται και πάλι ςτο 43 %, 

κακϊσ ςυνολικά 3.140 αιτοφντεσ ζλαβαν διεκνι προςταςία ςε πρϊτο βακμό, 4.207 ζλαβαν 

απορριπτικζσ αποφάςεισ επί τθσ ουςίασ, ενϊ ςυνολικά 15.420 περιπτϊςεισ ζκλειςαν με 

άλλο τρόπο (αποφάςεισ απαραδζκτου, διακοπζσ διαδικαςίασ). Πρόςφατα ξεκίνθςε να 

λειτουργεί ειδικό κλιμάκιο για τα νομικά ηθτιματα των δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ, 

το οποίο μεταξφ άλλων είναι αρμόδιο για τθ διαδικαςία ανανζωςθσ των αδειϊν παραμονισ 

που ζχουν χορθγθκεί ςε δικαιοφχουσ διεκνοφσ προςταςίασ και των οποίων θ διάρκεια 

λιγει.  

Αναφορικά με τισ αιτιςεισ που καταγράφθκαν πλιρωσ ςτα νθςιά από τισ 20 Μαρτίου 2016 

μζχρι τισ 11 Ιουνίου 2017 ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ Κοινισ Διλωςθσ ΕΕ-Τουρκίασ, ο 

αρικμόσ τουσ ζφταςε τισ 19.970. Από αυτζσ τισ αιτιςεισ, από τα γραφεία ςτα hotspots, 

διεκνι προςταςία ζλαβαν 881 άτομα, 8.409 παραπζμφκθκαν ςτθν κανονικι διαδικαςία 



 

 

λόγω ευαλωτότθτασ ι επειδι κρίκθκε ότι ωσ αιτοφντεσ δεν κα ιταν αςφαλείσ ςτθν Τουρκία 

και ςτθ ςυνζχεια θ διαδικαςία ςυνεχίςτθκε από γραφεία τθσ ενδοχϊρασ, 2.687 άτομα 

παραπζμφκθκαν ςτθ διαδικαςία Δουβλίνου για οικογενειακι επανζνωςθ, και τζλοσ 4.471 

αιτιςεισ απορρίφκθκαν ωσ απαράδεκτεσ ι αβάςιμεσ. Επιπλζον, ςε 1.686 περιπτϊςεισ 

υπήρξε διακοπή τησ διαδικαςίασ αςφλου λόγω ρθτισ ι ςιωπθρισ παραίτθςθσ του 

αιτοφντοσ. 

Όςον αφορά τθ διαδικαςία τθσ μετεγκατάςταςησ, ζωσ τισ 12/6/2017 είχαν αναχωριςει 

προσ άλλα Κράτθ-Μζλθ 14.709 αιτοφντεσ διεκνι προςταςία. Το ίδιο διάςτθμα αναφοράσ 

ζχουν αποςταλεί 23.189 αιτιματα μετεγκατάςταςθσ από τισ ελλθνικζσ αρχζσ προσ άλλα 

ευρωπαϊκά κράτθ. Αναμζνεται θ μετεγκατάςταςθ περίπου 8.500 αιτοφντων άςυλο ακόμθ 

μζχρι το τζλοσ του προγράμματοσ ςτισ 26 Σεπτεμβρίου 2017. 

Τζλοσ, αναφορικά με τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ Δουβλίνου, και κακϋόλθ τθ διάρκεια 

λειτουργίασ τθσ, θ Υπθρεςία απζςτειλε προσ άλλα Κράτθ-Μζλθ 12.924 αιτιματα που 

αφοροφν κυρίωσ ςε περιπτϊςεισ οικογενειακισ επανζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των αιτθμάτων επανεξζταςθσ για απορριπτικζσ απαντιςεισ). Από αυτά ζγιναν ζωσ ςιμερα 

αποδεκτά 7.251 αιτιματα. Μόνο το 2017, και ζωσ τα τζλθ Μαρτίου, θ Υπθρεςία απζςτειλε 

4.378 αιτιματα, εκ των οποίων 395 είναι αςυνόδευτοι ανιλικοι. 

Ο χρόνοσ αναμονισ μεταξφ προ-καταγραφισ και πλιρουσ καταγραφισ τθσ αίτθςθσ από το 

2013 και ζωσ ςιμερα κατά μζςο όρο είναι 102 θμζρεσ. Μεταξφ πλιρουσ καταγραφισ και 

ζκδοςθσ τελικισ απόφαςθσ ςε πρϊτο βακμό ο χρόνοσ αναμονισ είναι κατά μζςο όρο 107 

θμζρεσ, ενϊ ο μζςοσ όροσ από τθν κατάκεςθ προςφυγισ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 

ςε δεφτερο βακμό 118 μζρεσ. Σθμειϊνεται ότι ο χρόνοσ είναι μακρφτεροσ όταν θ απόφαςθ 

πρϊτου βακμοφ απορρίπτει τθν αίτθςθ ωσ απαράδεκτθ (λόγω εφαρμογισ τθσ ζννοιασ τθσ 

αςφαλοφσ τρίτθσ χϊρασ, υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα τθσ μετεγκατάςταςθσ, ι και λόγω τθσ 

εφαρμογισ του Κανονιςμοφ Δουβλίνου) παρά όταν αυτι κρίνεται επί τθσ ουςίασ. 

Σθμειωτζον, επιπλζον, ότι το ποςοςτό των αιτιςεων για τισ οποίεσ ζχει πραγματοποιθκεί θ 

πλιρθσ καταγραφι, και θ εξζταςι τουσ εκκρεμεί για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των ζξι 

μθνϊν είναι το υψηλότερο ςτην Ευρωπαϊκή Ζνωςη (73% επί των αιτήςεων). Κατά 

ςυνζπεια, θ διαδικαςία αςφλου ςτθν Ελλάδα διαρκεί κατά μζςο όρο λιγότερο από ότι ςε 

πολλά άλλα Κράτθ-Μζλθ. 

Όςον αφορά τουσ αςυνόδευτουσ ανιλικουσ, ςυνολικά ζχουν κατακζςει αίτθςθ διεκνοφσ 

προςταςίασ 4.401 άτομα, εκ των οποίων 486 κορίτςια και 3.915 αγόρια. Συνολικά 374 

αςυνόδευτοι ανιλικοι ζχουν λάβει μζχρι ςτιγμισ διεκνι προςταςία ςτθν Ελλάδα, ενϊ 

αρκετοί ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα τθσ μετεγκατάςταςθσ ι ςτθ διαδικαςία τθσ 

οικογενειακισ επανζνωςθσ. 

Όςον αφορά τισ προςπάκειεσ τθσ Υπθρεςίασ να προςφζρει επαρκι και αξιόπιςτθ 

πλθροφόρθςθ ςτουσ αιτοφντεσ και τουσ δικαιοφχουσ, πζρα από τθν ιςτοςελίδα και τθ 

χριςθ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, κακϊσ και τθ λειτουργία τθλεφωνικϊν γραμμϊν 

(hotlines), τθν άνοιξθ του 2017 ξεκίνθςε θ πιλοτικι εφαρμογι τθσ εφαρμογισ «Asylum 

Service App», που επιτρζπει ςτουσ αιτοφντεσ και τουσ δικαιοφχουσ διεκνοφσ προςταςίασ να 

παρακολουκοφν όλεσ τισ εξελίξεισ που αφοροφν τθ διαδικαςία αςφλου από το κινθτό τουσ 

τθλζφωνο ι tablet.  



 

 

Όςον αφορά τουσ πόρουσ που ζχει θ Υπθρεςία ςτθ διάκεςι τθσ, ςθμειϊνεται ότι τα δφο 

τρίτα του προχπολογιςμοφ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου καλφπτονται από ευρωπαϊκά κονδφλια 

(Ταμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, και δευτερευόντωσ τα EEAGrants). Τθν 

Υπθρεςία ζχουν υποςτθρίξει με υλικοτεχνικι υποδομι και βοικεια ςε μεγάλο βακμό τόςο 

θ Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Αςφλου (EASO) όςο και θ Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ 

Πρόςφυγεσ και ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ. 

Τζλοσ, αναφορικά με το προςωπικό, το οποίο το 2013 ανερχόταν ςε μερικζσ δεκάδεσ, ςτα 

τζλθ Μαΐου του τρζχοντοσ ζτουσ αρικμοφςε 670 εργαηόμενουσ, εκ  των οποίων 300 

περίπου μόνιμοι υπάλλθλοι, και 370 ςυμβαςιοφχοι οριςμζνου χρόνου. Σε αυτοφσ 

προςτίκενται 141 ςυνολικά ςυνεργάτεσ που διατίκενται από το EASO, (Ζλλθνεσ και 

εμπειρογνϊμονεσ από άλλα Κράτθ-Μζλθ), κακϊσ και είκοςι ςυνεργάτεσ που διατίκενται 

από τθν Φπατθ Αρμοςτεία ςτθν Υπθρεςία Αςφλου. Επίςθσ, είκοςι πζντε αςτυνομικοί 

υπάλλθλοι και περίπου 300 διερμθνείσ, που διατίκενται είτε από τθ ΜΚΟ Μετάδραςθ 

(ανάδοχοσ ςχετικισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ) είτε από το EASO, ςυνεπικουροφν το ζργο 

τθσ Υπθρεςίασ. 

http://asylo.gov.gr/?page_id=615 
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