
 
 

 

Η ετήσια έκθεση της EASO για το 2016 

παρουσιάζει μια πλήρη επισκόπηση του 

αριθμού και της φύσης των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας σε όλα τα κράτη 

μέλη της ΕΕ καθώς και στη Νορβηγία, 

την Ελβετία, την Ισλανδία και το 

Λιχτενστάιν (στο εξής «η ΕΕ+»). 

Βασιζόμενη σε ποικίλες πηγές, εξετάζει 

τις τάσεις στον τομέα του ασύλου, 

συμπεριλαμβανομένων των βασικών 

προκλήσεων και των μέτρων 

αντιμετώπισης κατά τη διάρκεια του 

έτους, καθώς και τις σημαντικότερες 

θεσμικές και νομικές εξελίξεις και παρέχει 

επισκόπηση της πρακτικής λειτουργίας 

του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος 

ασύλου (ΚΕΣΑ). 

Στρατηγική για το μέλλον 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε σε 

πρότασή της τη σχεδιαζόμενη 

μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ, η οποία 

περιλαμβάνει αλλαγές στα συστήματα 

του Δουβλίνου και του Eurodac, 

ενίσχυση της εντολής της EASO καθώς 

και αναθεώρηση των συνθηκών 

υποδοχής, των διαδικασιών ασύλου και 

των οδηγιών για τις ελάχιστες απαιτήσεις 

ασύλου. Το 2016 συνεχίστηκε η 

υλοποίηση των πρωτοβουλιών που 

αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης 

για τη μετανάστευση, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβανόταν ο μηχανισμός 

μετεγκατάστασης για την Ελλάδα και την 

Ιταλία και η προσέγγιση των κέντρων 

υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot), 

ενώ όσον αφορά τις δραστηριότητες 

εξωτερικής διάστασης, η Επιτροπή 

δρομολόγησε τη θέσπιση νέου πλαισίου 

εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες. 

Το 2016 υποβλήθηκαν περίπου 1,3 

εκατομμύρια αιτήσεις διεθνούς προστασίας 

στην ΕΕ+, σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 

7 % σε σχέση με το 2015, κατά το οποίο 

είχαν υποβληθεί σχεδόν 1,4 εκατομμύρια 

αιτήσεις. 

Ενώ ο αριθμός των αιτήσεων 
μειώθηκε κατά 7 %, οι χώρες 
της ΕΕ+ συνέχισαν την 
καταχώριση όλων των 
αιτούντων και τη διεκπεραίωση 
των υποθέσεών τους. 

Το 2016, οι χώρες της ΕΕ+ 

εξέδωσαν σχεδόν 1,15 εκατομμύρια 

πρωτοβάθμιες αποφάσεις, 

καταγράφοντας αύξηση 84 % σε σύγκριση 

με το 2015. Επίσης, οι δευτεροβάθμιες 

αποφάσεις αυξήθηκαν το 2016 κατά 21 % σε 

σχέση με το 2015. Το συνολικό ποσοστό 

αναγνώρισης του καθεστώτος ασύλου 

ανήλθε στο 61 % για τις πρωτοβάθμιες 

αποφάσεις και σημείωσε αύξηση σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος. 

Οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου που 

καταγράφηκαν υποβλήθηκαν από πολίτες 

της Συρίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, του 

Πακιστάν και της Νιγηρίας. Οι κύριες χώρες 

υποδοχής ήταν η Γερμανία, η Ιταλία, η 

Γαλλία, η Ελλάδα και η Αυστρία. 

 

Σχεδόν το ένα τρίτο των αιτούντων ήταν 

άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

Το 2016, περισσότεροι από 65 000 ασυνόδευτοι 

ανήλικοι υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας 

στην ΕΕ+, δηλαδή 37 % λιγότεροι σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Οι Αφγανοί υπήκοοι υπέβαλαν 

το 37 % του συνολικού αριθμού αιτήσεων 

ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ+. 

Η κρίση στη Συρία συνέχισε να αποτελεί βασικό 

παράγοντα για τον αριθμό των αιτήσεων διεθνούς 

προστασίας που υποβάλλονται στην ΕΕ+. Οι 

Σύριοι υπήκοοι υπέβαλαν το 26 % του συνόλου 

των αιτήσεων στην ΕΕ+. 

Σε αρκετές χώρες της ΕΕ+ πραγματοποιήθηκε 

εσωτερική αναδιάρθρωση των συστημάτων ασύλου 

και επίσης δημιουργήθηκαν νέα θεσμικά όργανα και 

θεσπίστηκαν αλλαγές στις εντολές υφιστάμενων 

οργάνων. Τροποποιήθηκαν οι πολιτικές σε 

διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά το 

περιεχόμενο της προστασίας, την υποδοχή, 

την καταχώριση αιτήσεων ασύλου, ειδικές 

διαδικασίες, τα θέματα που αφορούν ευάλωτες 

ομάδες και την επιστροφή. 

Η EASO συνέχισε να παρέχει την επιχειρησιακή 

της στήριξη στην Ελλάδα, την Ιταλία, την 

Κύπρο και τη Βουλγαρία, επεκτείνοντας σταδιακά 

την παρουσία της και την εμβέλεια της επιτόπιας 

δραστηριοποίησής της. Από τον Σεπτέμβριο του 

2015, η EASO στήριξε το πρόγραμμα 

μετεγκατάστασης από την Ιταλία και την Ελλάδα σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, συνέχισε της 

δραστηριότητές της στους τομείς της ανάπτυξης 

ικανοτήτων και της κατάρτισης, διευκολύνοντας την 

πρακτική συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ+, 

συλλέγοντας και αναλύοντας ποιοτικές και 

ποσοτικές πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες 

σχετικά με τις χώρες καταγωγής, και την εξωτερική 

διάσταση. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε τον 

δικτυακό τόπο www.easo.europa.eu ή 

επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
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