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Δελτίο Τύπου 
PR 11/2019 

24 Ιουνίου 2019 

 
Ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου μειώθηκε το 2018 στα επίπεδα 
όπου βρισκόταν πριν από την κρίση, όμως ο αριθμός των εκκρεμών 
υποθέσεων παραμένει υψηλός 
 
Οι αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ + μειώθηκαν για τρίτη συνεχή χρονιά το 2018, επιστρέφοντας 
στα επίπεδα όπου βρίσκονταν πριν από την κρίση. Παρά την αύξηση του αριθμού των 
αιτήσεων τους πρώτους πέντε μήνες του 2019, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να συνάγουμε 
ότι η αύξηση αυτή θα σημάνει μια σημαντική μακροπρόθεσμη μεταβολή των πρόσφατων 
τάσεων . 
 
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) παρουσίασε την Ετήσια έκθεση για την 
κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ+ το 2018 στις Βρυξέλλες, στις 24 Ιουνίου 2019. Η Έκθεση αποτελεί 
μια εμβληματική έκδοση αναφοράς που έχει ως στόχο να παράσχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση 
της κατάστασης του ασύλου στην ΕΕ + και της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος 
ασύλου (ΚΕΣΑ) στην πράξη. 
 
Όπως ανέφερε νωρίτερα φέτος η EASO, από τις  664 480 αιτήσεις διεθνούς προστασίας  που 
υποβλήθηκαν στην ΕΕ+ το 2018 προκύπτει μείωση του αριθμού των αιτήσεων για τρίτη συνεχή 
χρονιά, αυτή τη φορά της τάξεως του 10%. Περίπου το 9% των αιτήσεων ήταν επαναλαμβανόμενες 
αιτήσεις. Παρότι ο αριθμός των αιτήσεων παρέμεινε αξιοσημείωτα σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 2018, η σχετική σταθερότητα σε επίπεδο ΕΕ+ υποκρύπτει μια έντονη διακύμανση μεταξύ κρατών 
μελών και μεταξύ ατομικών ιθαγενειών. 
 
Το συνολικό ποσοστό αναγνώρισης σε πρώτο βαθμό στην ΕΕ+ για το 2018 ήταν 39%, σημειώνοντας 
μείωση κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρότι συνολικά εκδόθηκαν 
λιγότερες θετικές αποφάσεις, αυξήθηκε το ποσοστό των θετικών αποφάσεων που χορηγούσαν 
καθεστώς πρόσφυγα (55 % του συνόλου των θετικών αποφάσεων). 
 
Η Συρία (13 %), το Αφγανιστάν και το Ιράκ (7 % έκαστο) ήταν οι τρεις κύριες χώρες καταγωγής των 
αιτούντων στην ΕΕ+ το 2018. Μεταξύ των 10 πρώτων χωρών καταγωγής συγκαταλέγονται επίσης το 
Πακιστάν, η Νιγηρία, το Ιράν, η Τουρκία (4% για κάθε χώρα), η Βενεζουέλα, η Αλβανία και η Γεωργία 
(3% για κάθε χώρα). Το 2018, το ένα πέμπτο σχεδόν του συνόλου των αιτήσεων υποβλήθηκαν από 
υπηκόους χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για να εισέλθουν στον χώρο 
Σένγκεν, μεταξύ άλλων Βενεζουελανούς, Κολομβιανούς, Αλβανούς και οι Γεωργιανούς. 
 

https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
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Όσον αφορά τις χώρες υποδοχής, το 2018, οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου υποβλήθηκαν στη 
Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Οι πέντε αυτές χώρες αντιπροσώπευαν 
από κοινού σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην ΕΕ+. 
 
Η Γερμανία έλαβε τις περισσότερες αιτήσεις (184 180) για έβδομο συνεχόμενο έτος, παρά τη μείωση 
κατά 17% που σημειώθηκε σε σχέση με το 2017. Στη Γαλλία, οι αιτήσεις αυξήθηκαν για τέταρτο 
συνεχόμενο έτος και ανήλθαν σε 120 425 το 2018, αριθμός που αντιστοιχεί στο υψηλότερο επίπεδο 
που έχει καταγραφεί στη Γαλλία έως σήμερα. Η Ελλάδα ήταν η χώρα με τον τρίτο υψηλότερο αριθμό 
αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην ΕΕ+ το 2018, οι οποίες ανήλθαν στις 66 965 αιτήσεις, 
καταγράφοντας αύξηση για πέμπτο συνεχόμενο έτος. 
 
Οι πέντε χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά υποδοχής κατά κεφαλήν ήταν η Κύπρος, η Ελλάδα, η 
Μάλτα, η Λιχτενστάιν, και το Λουξεμβούργο. 
 
Στα τέλη του 2018, ο αριθμός των  υποθέσεων που εκκρεμούσαν παρέμενε υψηλός, με περίπου 
896 560 αιτήσεις να αναμένουν τελική απόφαση στην ΕΕ+. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μικρή 
μείωση κατά 6 % σε σχέση με το 2017. 
 
 
Η αύξηση που παρατηρήθηκε στις αρχές του 2019 δεν είναι κατ’ ανάγκη ενδεικτική μιας σημαντικής 
μακροπρόθεσμης μεταβολής των πρόσφατων τάσεων. 
 
Τους πρώτους πέντε μήνες του 2019, είχαν καταχωρηθεί στην ΕΕ+ περισσότερες από 290 000 αιτήσεις 
διεθνούς προστασίας, αριθμός ο οποίος ισοδυναμεί με αύξηση της τάξεως του 11% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018. Την ίδια περίοδο, η Συρία (8%), το Αφγανιστάν και η Βενεζουέλα (7% 
έκαστο) ήταν οι τρεις κύριες χώρες καταγωγής των αιτούντων, αντιπροσωπεύοντας από κοινού 
σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου των αιτήσεων στην ΕΕ+. 
 
Το διάστημα αυτό καταγράφηκε επίσης αύξηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υπηκόους της 
Λατινικής Αμερικής. Οι υπήκοοι της Βενεζουέλας υπέβαλαν περίπου 18 400 αιτήσεις ασύλου, 
αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό που καταγράφηκε την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ 
οι υπήκοοι της Κολομβίας υπέβαλαν τον τριπλάσιο αριθμό αιτήσεων. Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης 
στον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τους αιτούντες του Ελ Σαλβαδόρ, της Ονδούρας, 
της Νικαράγουας και του Περού. 
 
Η αύξηση που παρατηρήθηκε στις αρχές του 2019 πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της κατακόρυφης 
πτώσης του αριθμού των αιτήσεων που έχει παρατηρηθεί τα τρία τελευταία χρόνια, και κυρίως της 
περσινής χρονιάς όπου ο αριθμός των αιτήσεων βρισκόταν στα επίπεδα του 2014. Στο στάδιο αυτό 
δεν υπάρχει καμία ένδειξη από την οποία να προκύπτει ότι η πρόσφατη μέτρια αύξηση του αριθμού 
των αιτήσεων συνιστά σημαντική μεταβολή των γενικών τάσεων, δεδομένου ότι οι μηνιαίες 
διακυμάνσεις είναι φυσιολογικές. 
 
 
Συνημμένα: 
 

- Βασικά πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 2018 
- Σύνοψη [διαθέσιμη στις 23 γλώσσες της ΕΕ] 
- Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ+ το 2018 
- Παράρτημα: Αιτούντες άσυλο ανά χώρα, ανά χώρα ΕΕ+ και ανά χώρα κύριας ιθαγένειας 
 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/key-findings-AR2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018/executive-summary
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/AR-2018-Annex-1.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/AR-2018-Annex-1.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: press@easo.europa.eu 
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