
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με αφορμι τισ κατά καιροφσ δθλώςεισ και δθμοςιεφςεισ αναφορικά με τθ διαδικαςία 

αςφλου ςτα νθςιά, τισ υποτικζμενεσ κακυςτεριςεισ και των αρικμό των εκκρεμών 

αιτιςεων αςφλου, θ Υπθρεςία Αςφλου ενθμερώνει ωσ προσ τα εξισ: 

 

 Κατά μζςο όρο διεκπεραιώνονται ςε πρώτο βακμό περιςςότερεσ από 750 αιτιςεισ αςφλου 

τθν εβδομάδα ςτα πζντε νθςιά όπου υπάρχουν Κζντρα Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ 

('hotspots'), οι οποίεσ καταλιγουν είτε ςε χοριγθςθ δελτίου αιτοφντοσ άςυλο χωρίσ 

γεωγραφικό περιοριςμό, και άρα επιτρζπουν τθ μεταφορά ςτθν ενδοχώρα, είτε ςε 

απορριπτικι απόφαςθ ι πράξθ (ςτο 16 τοισ εκατό των περιπτώςεων κατά τθν τρζχουςα 

περίοδο, δεδομζνων των χωρών από τισ οποίεσ προζρχονται οι αιτοφντεσ που φκάνουν ςτα 

νθςιά). 

 Από το Μάρτιο 2016 ζωσ και τισ 10 Δεκεμβρίου 2017 ζχουν διεκπεραιωκεί ςε πρώτο 

βακμό, 33.021 αιτιςεισ ςτα πζντε νθςιά.  

 Ο μζςοσ όροσ διεκπεραίωςθσ των αιτιςεων αςφλου ςε πρώτο βακμό κατά το μινα 

Νοζμβριο, ιταν 72 θμζρεσ. 

 

Οι εκκρεμείσ αιτιςεισ αςφλου ςε πρώτο βακμό ςυνολικά ανά Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου 

ςτα νθςιά με hotspots ζχουν ωσ εξισ: 

  

 Λζςβοσ: 4.454 

 Χίοσ: 1.019  

 Σάμοσ: 1.022 

 Κωσ: 846 

 Λζροσ: 375 

Συνολικά:  7.716 αιτιςεισ.  

 

 Όςον αφορά τα αποτελζςματα των αιτιςεων που ζχουν διεκπεραιωκεί ςτα νθςιά: 

 Σε 2.220 περιπτώςεισ οι αιτιςεισ ζχουν απορριφκεί ωσ απαράδεκτεσ, λόγω εφαρμογισ τθσ 

ζννοιασ τθσ "αςφαλοφσ τρίτθσ χώρασ". 

 17.471 περιπτώςεισ ζχουν παραπεμφκεί ςτθν κανονικι διαδικαςία αςφλου (που 

διεκπεραιώνεται ςτθν ενδοχώρα) λόγω του ότι οι αιτοφντεσ ανικαν ςε ευάλωτεσ 

κατθγορίεσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται από το νόμο. 

 4.458 περιπτώςεισ αποτελοφςαν περιπτώςεισ οικογενειακισ επανζνωςθσ, και επίςθσ 

παραπζμφκθκαν ςε γραφεία αςφλου τθσ ενδοχώρασ για ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ. 

 4.155 αιτιςεισ απορρίφκθκαν ωσ αβάςιμεσ, δθλαδι κεωρικθκε ότι οι αιτοφντεσ δεν 

κινδυνεφουν ςτθ χώρα καταγωγισ τουσ για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθ 

Σφμβαςθ τθσ Γενεφθσ του 1951. 

 7.159 αιτιςεισ ζγιναν δεκτζσ και χορθγικθκε κακεςτώσ διεκνοφσ προςταςίασ, κυρίωσ από 

τα γραφεία τθσ ενδοχώρασ κατόπιν παραπομπισ ςτθν κανονικι διαδικαςία. 



 
 

 1.138 παραιτιςεισ από τθν αίτθςθ αςφλου υποβλικθκαν και δεν ανακλικθκαν (κυρίωσ 

προκειμζνου οι ενδιαφερόμενοι να ενταχκοφν ςε πρόγραμμα εκελοντικοφ 

επαναπατριςμοφ).  

 Οι κυριότερεσ χώρεσ καταγωγισ των αιτοφντων άςυλο που υποβάλλουν αίτθςθ αςφλου ςτα 

πζντε νθςιά κατά τθν τρζχουςα περίοδο είναι θ Συρία, το Αφγανιςτάν και το Ιράκ. Υπάρχει 

μεγάλοσ αρικμόσ οικογενειών και παιδιών κάτω των 10 ετών.  

 

Η Υπθρεςία Αςφλου και το προςωπικό τθσ δίνουν ζναν άνιςο αγώνα προκειμζνου να 

διεκπεραιώνεται ο πολφ μεγάλοσ και δυςανάλογοσ για τθ χώρα αρικμόσ αιτιςεων αςφλου 

όχι μόνο ςτα νθςιά αλλά και ςτθν ενδοχώρα κατά τρόπο ςφννομο, δίκαιο και 

αποτελεςματικό, είναι δε ςτθ διάκεςθ οποιουδιποτε και ανά πάςα ςτιγμι για τθν παροχι 

αναλυτικών ςτατιςτικών δεδομζνων και άλλων πλθροφοριών.  

 

 

        Ακινα, 13 Δεκεμβρίου 2017 

 


