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Η διαδικασία ασύλου το πρώτο εξάμηνο του 2022: Υψηλά ποσοστά 

αναγνώρισης, αύξηση μεταγενέστερων αιτήσεων συνεπεία της γενικευμένης 

χρήσης της «ασφαλούς τρίτης χώρας» 

 

Στο παρόν σημείωμα, η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) αναλύει τις κυριότερες 

εξελίξεις και τάσεις στη διαδικασία ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, με βάση τα 

τελευταία στατιστικά στοιχεία που διατίθενται στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου1 

και των μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 

Κύρια στοιχεία 

Αιτήσεις ασύλου 

❖ Από τον συνολικό αριθμό των 14.110 αιτούντων άσυλο, το 43% καταγράφηκε 

στην Αττική, ενώ το 23% καταγράφηκε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 

το 14% στο Φυλάκιο Έβρου. 

❖ Καταγράφηκαν 3.565 μεταγενέστερες αιτήσεις, εκ των οποίων 627 υποκείμενες 

σε παράβολο ύψους 100 ευρώ. Μία στις τέσσερις αιτήσεις ήταν μεταγενέστερη 

αίτηση. 

Διαδικασία σε α΄ βαθμό 

❖ Το ποσοστό αναγνώρισης σε α΄ βαθμό – κατ’ουσία – ανήλθε στο 65,6%. Στη 

διαδικασία συνόρων, ήταν κατά πολύ υψηλότερο και έφτασε το 86,6%. 

❖ Μειώθηκε σε 1.137 ο αριθμός των αποφάσεων απαραδέκτου βάσει της 

«ασφαλούς τρίτης χώρας», με την πλειοψηφία να αφορούν και πάλι την 

ενδοχώρα, καθώς μόνο 251 εκδόθηκαν στη διαδικασία συνόρων.  

❖ Τρεις στις τέσσερις αιτήσεις που εξετάστηκαν κατ’εφαρμογή του εθνικού 

καταλόγου «ασφαλών τρίτων χωρών» κρίθηκαν παραδεκτές. 

❖ Βασικότερος λόγος απαραδέκτου ήταν οι μεταγενέστερες αιτήσεις χωρίς νέα 

στοιχεία (1.490), πολλές εκ των οποίων αφορούν αιτούντες, των οποίων τα 

αρχικά αιτήματα απορρίφθηκαν βάσει της «ασφαλούς τρίτης χώρας». 

❖ Παραμένει υψηλός ο αριθμός τυπικών αποφάσεων σε α΄ βαθμό, με πάνω 

από 12.000 πράξεις διακοπής, αρχειοθετήσεις και παραιτήσεις από αιτήσεις. 

Προσφυγές 

❖ Οι Επιτροπές Προσφυγών εξέδωσαν 10.041 αποφάσεις β΄ βαθμού, εκ των 

οποίων μόλις το 5,7% ήταν θετικές.  

Ακυρωτικός έλεγχος 

❖ Το ποσοστό αποδοχής των αιτήσεων ακύρωσης αποφάσεων ασύλου από 

τα διοικητικά δικαστήρια αυξήθηκε από 10,4% το 2020 σε 13,3% το 2021 και 

16,3% το α΄ εξάμηνο του 2022. 

  

 
1  Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση, 

484163/2022, 22 Αυγούστου 2022, διαθέσιμο στο: https://bit.ly/3AlbJAi. 

https://bit.ly/3AlbJAi
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Καταγραφή αιτούντων ασύλου 

 

Η Υπηρεσία Ασύλου κατέγραψε συνολικά 14.110 αιτούντες άσυλο τους πρώτους έξι 

μήνες του 2022. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων αιτούντων είναι υπερδιπλάσιος του 

αριθμού των αφίξεων στη χώρα (5.504), οι οποίες έχουν μειωθεί ιδίως όσον αφορά τα 

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο, δε, αριθμός των προκαταγραφών αιτήσεων ασύλου 

(«βουλήσεων») πριν την πλήρη καταγραφή ήταν μόλις 9.491.  

 

Υπενθυμίζεται ότι από τον Νοέμβριο του 2021, με Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, απαγορεύεται η απευθείας πρόσβαση στην Υπηρεσία 

Ασύλου σε όσους αφικνούνται στην ενδοχώρα χωρίς να έχουν προηγουμένως υπαχθεί 

σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων. Ο 

αντίκτυπος της πολιτικής αυτής αποτυπώνεται στα στατιστικά του α΄ εξαμήνου του έτους, 

καθώς η πλειοψηφία των προκαταγραφών διενεργήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία 

(4.257) και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (3.701), ενώ μόλις 1.533 βουλήσεις 

καταγράφηκαν από την Υπηρεσία Ασύλου. 

 

Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ενημερωτικά Σημειώματα, Ιαν-Ιουν 2022 
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Και το 2022, το 43% των αιτούντων άσυλο (6.113) καταγράφηκε στην Αττική, ενώ το 23% 

καταγράφηκε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (3.180), ιδίως στη Λέσβο (1.218) και την 

Κω (774). Στο Φυλάκιο καταγράφηκαν 1.943 αιτούντες. 

 

Οι κυριότερες εθνικότητες αιτούντων άσυλο που κατέθεσαν αιτήσεις το πρώτο εξάμηνο 

του 2022 ήταν οι ακόλουθες: 

 

Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ενημερωτικό Σημείωμα, Ιουν 2022 

 

Μεταγενέστερες αιτήσεις 

 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, κατατέθηκαν συνολικά 3.565 μεταγενέστερες αιτήσεις 

ασύλου, αριθμός έτι αυξανόμενος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ως άμεση συνέπεια 

ιδίως της αυθαίρετης εφαρμογής της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας» βάσει του 

εθνικού καταλόγου «ασφαλών τρίτων χωρών» (ΚΥΑ 42799/2021). Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μία στις τέσσερις αιτήσεις ασύλου 

ήταν μεταγενέστερη αίτηση. 

 

Εξ αυτών, 627 ήταν δεύτερες ή επέκεινα μεταγενέστερες αιτήσεις, υποκείμενες σε 

παράβολο ύψους 100 ευρώ ανά άτομο, σύμφωνα με το αρ. 94, παρ. 10 Ν 4939/2022 και 

την ΚΥΑ 472687/2021. Καταβλήθηκαν, συνεπώς, τουλάχιστον 62.700 ευρώ υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου μόνο από την κατάθεση αιτήσεων ασύλου στους πρώτους έξι 

μήνες εφαρμογής του εν λόγω μέτρου. 
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Τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κάνουν λόγο για μόνο 23 

μεταγενέστερες αιτήσεις, κατατεθείσες κατόπιν της απόρριψης του αρχικού αιτήματος 

βάσει της «ασφαλούς τρίτης χώρας». Ωστόσο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 

Eurostat, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατατέθηκαν 925 μεταγενέστερες αιτήσεις από 

πολίτες Αφγανιστάν, 490 από πολίτες Συρίας και 105 από πολίτες Σομαλίας,2 ήτοι 

αιτούντες για τους οποίους η Τουρκία έχει χαρακτηριστεί ως «ασφαλής τρίτη χώρα» βάσει 

της ΚΥΑ 42799/2021.  

 

Περαιτέρω, το Υπουργείο αναφέρει ότι καμία από τις 23 μεταγενέστερες αιτήσεις που 

κατατέθηκαν σε συνέχεια της απόρριψης του αρχικού αιτήματος βάσει της «ασφαλούς 

τρίτης χώρας» δεν υπήχθη στις ρυθμίσεις σχετικά με το παράβολο των 100 ευρώ. Τα 

στοιχεία αυτά τίθενται υπό αμφισβήτηση, λόγω του σημαντικού αριθμού προσώπων, 

μεταξύ αυτών και ωφελούμενων της RSA, που κατέβαλαν το απαιτούμενο παράβολο το 

2022 ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή νέου μεταγενέστερου αιτήματος 

ανεξαρτήτως του λόγου απόρριψης του αρχικού αιτήματος. 

 

Διαδικασία σε α΄ βαθμό 

Σύμφωνα με τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου, η Υπηρεσία Ασύλου εξέδωσε 32.087 αποφάσεις α΄ βαθμού τους πρώτους έξι 

μήνες του έτους. Εξ αυτών 16.635  ήταν αποφάσεις ουσίας επί αιτήσεων ασύλου:  

Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Κοινοβουλευτικός έλεγχος, 22 Αυγ 2022 

 

Το ποσοστό αναγνώρισης σε α΄ βαθμό ανήλθε σε 65,6% τους πρώτους έξι μήνες του 

2022. Έγιναν δηλαδή δεκτές δύο στις τρεις αιτήσεις που εξετάστηκαν στην ουσία τους. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των θετικών αποφάσεων (10.706) χορήγησε προσφυγικό 

 
2  Eurostat, migr_asyappctzm. 
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καθεστώς, ενώ μόλις 211 χορήγησαν επικουρική προστασία. Αξιοσημείωτη εξέλιξη 

αποτελεί η μεταβολή της πρακτικής της Υπηρεσίας Ασύλου σχετικά με την υπαγωγή των 

Αφγανών πολιτών στο καθεστώς της διεθνούς προστασίας, η οποία μέχρι πρότινος 

περιλάμβανε σημαντικό ποσοστό αποφάσεων επικουρικής προστασίας.3 Σε συνέχεια 

της κατάληψης του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν το 2021, η Υπηρεσία φαίνεται να 

προβαίνει στην αναγνώριση των Αφγανών πολιτών αποκλειστικά ως προσφύγων βάσει 

της Σύμβασης της Γενεύης και όχι ως υπαγόμενων στην επικουρική προστασία, όπως 

επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Eurostat.4 

 

Παράλληλα, το α΄ εξάμηνο του 2022 σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις απορρίψεις των 

αιτήσεων ασύλου ως προδήλως αβάσιμων σύμφωνα με το αρ. 93, παρ. 2 Ν 4939/2022, 

οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τους πολίτες των χωρών που χαρακτηρίζονται στην 

ΚΥΑ 78391/2022 ως «ασφαλείς χώρες καταγωγής», όπως η Αλβανία, η Γεωργία, το 

Πακιστάν, το Μπανγκλαντές ή η Αίγυπτος. Εκδόθηκαν 4.120 απορριπτικές αποφάσεις 

λόγω πρόδηλης αβασιμότητας, έναντι 1.581 απορρίψεων λόγω απλής αβασιμότητας. 

Εντούτοις, να σημειωθεί ότι οι ελληνικές αρχές εσφαλμένα εξακολουθούν να 

υποβάλλουν μηδενικά στοιχεία στη Eurostat σχετικά με την χρήση της ταχύρρυθμης 

διαδικασίας του αρ. 88, παρ. 9 Ν 4939/2022,5 στην οποία υπάγονται οι εν λόγω 

υποθέσεις. 

 

Απαράδεκτες αιτήσεις 

 

Η Υπηρεσία Ασύλου απέρριψε 3.405 αιτήσεις ασύλου ως «απαράδεκτες» σύμφωνα με 

τους προβλεπόμενους στο αρ. 89 Ν 4939/2022 λόγους απαραδέκτου, χωρίς να τις 

εξετάσει επί της ουσίας και να αποφανθεί επί της υπαγωγής των αιτούντων στο 

καθεστώς του πρόσφυγα ή της επικουρικής προστασίας: 

 

 
3  RSA, Η διαδικασία ασύλου σε αριθμούς: η πλειοψηφία των αιτούντων εξακολουθούν να 

δικαιούνται διεθνή προστασία το 2021, Μάρτιος 2022, διαθέσιμο στο: https://bit.ly/3Kfdyn2. 
4  Eurostat, migr_asydcfstq. 
5  Eurostat, migr_asyaccm. 

https://bit.ly/3Kfdyn2
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Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Κοινοβουλευτικός έλεγχος, 22 Αυγ 2022 

 

Η πλειοψηφία των αποφάσεων απαραδέκτου (1.490) αφορούσαν μεταγενέστερες 

αιτήσεις, οι οποίες, κατά την κρίση της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της προκαταρκτικής 

εξέτασης του αρ. 94 Ν 4939/2022, δεν παρουσίαζαν νέα και ουσιώδη στοιχεία για να 

τύχουν περαιτέρω εξέτασης. Η, δε, έννοια της «ασφαλούς τρίτης χώρας» του αρ. 91 Ν 

4939/2022 αποτέλεσε έρεισμα για την απόρριψη 1.137 αιτήσεων ως απαραδέκτων. 

Επισημαίνεται ότι, και το 2022, οι περισσότερες αποφάσεις (78%) εκδόθηκαν στην 

ενδοχώρα, καθώς μόνο 251 αιτήσεις απορρίφθηκαν βάσει της «ασφαλούς τρίτης 

χώρας» στη διαδικασία συνόρων που εφαρμόζεται σε αιτούντες που παραμένουν στα 

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και συνακολούθως εμπίπτουν στο πεδίο της Κοινής 

Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. 

 

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρινίζει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ότι, 

τους πρώτους έξι μήνες του 2022, εκδόθηκαν 4.379 αποφάσεις κατ’εφαρμογή του 

εθνικού καταλόγου που χαρακτηρίζει την Τουρκία «ασφαλή τρίτη χώρα» (ΚΥΑ 

42799/2021) εκ των οποίων 3.296 έκριναν την αίτηση ασύλου παραδεκτή και 1.083 

απαράδεκτη. Συνάγεται από τα ως άνω στοιχεία ότι τα τρία τέταρτα των αιτήσεων που 

υπήχθησαν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 42799/2021 για την Τουρκία το α΄ εξάμηνο του 

έτους κρίθηκαν παραδεκτές: 
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Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Κοινοβουλευτικός έλεγχος, 22 Αυγ 2022 

 

Σημειώνεται ότι, παρά τη μείωση των αποφάσεων απαραδέκτου βάσει της ΚΥΑ 

42799/2021 το 2022, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μεγάλος αριθμός αιτούντων, των 

οποίων τα αρχικά αιτήματα είχαν απορριφθεί αυθαίρετα βάσει της έννοιας της 

«ασφαλούς τρίτης χώρας», κατέφυγαν υποχρεωτικά στην κατάθεση μεταγενέστερων 

αιτήσεων, ως «μονόδρομο» για τη διασφάλιση της εξέτασης της υπόθεσής τους, ενόψει 

της πλήρους αδυναμίας διεξαγωγής επανεισδοχών προς την Τουρκία για διάστημα άνω 

της διετίας. Πολλές από τις αιτήσεις αυτές, ωστόσο, απορρίφθηκαν και πάλι ως 

απαράδεκτες, αυτή τη φορά με αιτιολογία την έλλειψη νέων και ουσιωδών στοιχείων, 

αφήνοντας τους ανθρώπους και πάλι σε νομικό κενό.6 

 

Τυπικές πράξεις 

 

Άνω των 12.000 αποφάσεων α΄ βαθμού που εκδόθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2022 

αφορούν πράξεις διακοπής (8.663), αρχειοθετήσεις (2.904) και παραιτήσεις από αιτήσεις 

(452), χωρίς να έχει εξεταστεί η αίτηση ασύλου επί του παραδεκτού ή της ουσίας.7 

Συνεχίζεται, δε, η τάση της μαζικής έκδοσης τέτοιων αποφάσεων σε μεμονωμένες 

 
6  RSA, Κατάφωρη παραβίαση δικαιωμάτων η προσχηματική και αυθαίρετη επίκληση της 

Τουρκίας ως «ασφαλούς τρίτης χώρας» από τις Ελληνικές Αρχές, Φεβρουάριος 2022, 

διαθέσιμο στο: https://bit.ly/3R5Uz0k. 
7  Σημειώνονται αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων του Υπουργείου και των υποβληθέντων στη 

Eurostat, σύμφωνα με τα οποία ανακλήθηκαν ρητώς 575 αιτήσεις και σιωπηρώς 8.505 

αιτήσεις την ίδια περίοδο: Eurostat, migr_asywithm. 
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χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα, μόνο τον Ιούνιο του 2022 η Υπηρεσία έθεσε 2.503 

υποθέσεις στο αρχείο, ενώ τον Μάιο εξέδωσε 2.635 πράξεις διακοπής. 

 

Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ενημερωτικά Σημειώματα, Ιαν-Ιουν 2022 

 

Διαδικασία συνόρων 

 

Η κατ’εξαίρεση διαδικασία συνόρων του αρ. 95, παρ. 3 Ν 4939/2022 που θεσπίστηκε το 

2016 και εφαρμόστηκε για πέντε συναπτά έτη για λόγους «μαζικών αφίξεων», δεν 

συνεχίστηκε το 2022. Η Υπηρεσία Ασύλου συνέχισε, ωστόσο, να εφαρμόζει τη διαδικασία 

συνόρων σύμφωνα με το αρ. 95, παρ. 1 Ν 4939/2022. Στην οικεία διαδικασία υπήχθησαν 

3.180 αιτούντες, οι οποίοι εισήλθαν από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.  

 

Εφαρμογή της διαδικασίας συνόρων σε α΄ βαθμό: α΄ εξάμηνο 2022 

Αποφάσεις ουσίας 1.824 

Προσφυγικό καθεστώς 1.531 

Επικουρική προστασία 49 

Αβάσιμη 170 

Προδήλως αβάσιμη 74 

Αποφάσεις απαραδέκτου 462 

Ασφαλής τρίτη χώρα 251 

Μεταγενέστερη χωρίς νέα στοιχεία 198 

Κανονισμός Δουβλίνου 13 

Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Κοινοβουλευτικός έλεγχος, 22 Αυγ 2022 

 

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν

Αποφάσεις α΄ βαθμού ανά μήνα: α΄ εξάμηνο 2022

Προσφυγικό Επικουρική Απόρριψη ουσίας Απαράδεκτο

Πράξη διακοπής Παραίτηση Θέση στο αρχείο
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Η Υπηρεσία Ασύλου εξέδωσε συνολικά 2.286 αποφάσεις στη διαδικασία συνόρων, εκ 

των οποίων 1.824 αποφάσεις ουσίας και 462 αποφάσεις απαραδέκτου. Οι κυριότερες 

χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο, για τους οποίους εκδόθηκαν αποφάσεις στη 

διαδικασία συνόρων, ήταν οι εξής: 

Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Κοινοβουλευτικός έλεγχος, 22 Αυγ 2022 

 

Το ποσοστό αναγνώρισης στη διαδικασία συνόρων ανήλθε στο 86,6% το α΄ εξάμηνο 

του 2022, ήτοι σε επίπεδα κατά πολύ υψηλότερα του γενικού ποσοστού στο σύνολο των 

διαδικασιών (65,6%). 

 

Περαιτέρω, μόνο επτά αιτήσεις εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία συνόρων και 

παραπέμφθηκαν στην κανονική διαδικασία για λόγους ευαλωτότητας και αδυναμίας 

παροχής επαρκούς υποστήριξης, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 72, παρ. 3 Ν 4939/2022. Το 

2021, η Υπηρεσία Ασύλου είχε εξαιρέσει 1.569 αιτήσεις από τη διαδικασία συνόρων για 

τους ίδιους λόγους.8 

 

Διαδικασία σε β΄ βαθμό 

 

Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2022, κατατέθηκαν 8.302 προσφυγές κατά 

αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, εκ των οποίων 7.513 στην ενδοχώρα (90,5%) και 

789 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (9,5%). Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από 

 
8  RSA, Η διαδικασία ασύλου σε αριθμούς: η πλειοψηφία των αιτούντων εξακολουθούν να 

δικαιούνται διεθνή προστασία το 2021, Μάρτιος 2022, διαθέσιμο στο: https://bit.ly/3Kfdyn2. 
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Αποφάσεις α΄ βαθμού στη διαδικασία συνόρων ανά εθνικότητα: 

α΄ εξάμηνο 2022

Προσφυγικό Επικουρική Αβάσιμη

Προδήλως αβάσιμη Ασφαλής τρίτη χώρα Μεταγενέστερες

Δουβλίνο

https://bit.ly/3Kfdyn2
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το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μόνο σε 3.872 από αυτές οι προσφεύγοντες 

αιτήθηκαν δωρεάν νομική συνδρομή μέσω του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας 

Ασύλου, ενώ ικανοποιήθηκε το σύνολο των αιτημάτων νομικής συνδρομής. 

 

Οι Επιτροπές Προσφυγών εξέδωσαν 10.041 αποφάσεις τους πρώτους έξι μήνες του 

2022, εκ των οποίων μόνο 5,7% ήταν θετικές: 

 

Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ενημερωτικό Σημείωμα, Ιουν 2022 

 

Αναφορικά με την «ασφαλή τρίτη χώρα», τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου κάνουν λόγο για 387 αποφάσεις, στις οποίες οι Επιτροπές Προσφυγών 

εφάρμοσαν το αρ. 91, παρ. 5 Ν 4939/2022 περί εξέτασης της υπόθεσης της αίτησης 

ασύλου στην ουσία της, λόγω της άρνησης της τρίτης χώρας να δεχθεί τον αιτούντα 

στο έδαφός της. 

 

Τέλος, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των προσφυγών που απορρίφθηκαν ως 

προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με το αρ. 102, παρ. 2 Ν 4939/2022, λόγω της μη 

αυτοπρόσωπης εμφάνισης του προσφεύγοντος ή τη μη έγκαιρη προσκόμιση 

βεβαίωσης διαμονής σε δομή φιλοξενίας – μολονότι αυτό οφείλεται συχνά σε αδυναμία 

των αρχών. Οι Επιτροπές Προσφυγών απέρριψαν 892 προσφυγές το α΄ εξάμηνο του 

2022 επί τη βάσει της ανωτέρω διάταξης, ενώ είχαν εκδώσει 532 τέτοιες αποφάσεις 

καθ’όλη τη διάρκεια του 2021. 

 

Ακυρωτικός έλεγχος 

 

Θετική εξέλιξη στη στατιστική πρακτική της Διοίκησης αποτελεί η ορθή αποτύπωση των 

στατιστικών του ακυρωτικού ελέγχου των αποφάσεων ασύλου στο ενημερωτικό 

338 236

9467

Αποφάσεις β΄ βαθμού: α΄ εξάμηνο 2022

Προσφυγικό καθεστώς Επιικουρική προστασία Απόρριψη & Απαράδεκτο
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σημείωμα του Ιουνίου του 2022 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο 

οποίο, αφενός, παρατίθενται οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων επί αιτήσεων 

ακύρωσης αποφάσεων ασύλου ανά έτος έκδοσης απόφασης, αφετέρου, διακρίνονται 

οι απορρίψεις από τις παραιτήσεις, όπως είχε εισηγηθεί η RSA στις αρχές του 2022.9 

 

Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ενημερωτικό Σημείωμα, Ιουν 2022 

 

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αιτήσεων ακύρωσης 

αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών απορρίπτονται ως απαράδεκτες από τα 

διοικητικά δικαστήρια. Ως προς τις εξετασθείσες επί της ουσίας αιτήσεις ακύρωσης,10 

από το 2020 μέχρι σήμερα, το ποσοστό αποδοχής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων 

έχει αυξηθεί από 10,4% το 2020 σε 13,3% το 2021 και σε 16,3% το α΄ εξάμηνο του 2022. 

 

Εκκρεμείς αιτήσεις 

 

Στις 30 Ιουνίου 2022 εκκρεμούσαν 24.553 αιτήσεις ασύλου, εκ των οποίων 2.404 εκκρεμείς 

καταγραφές, 18.177 αιτήσεις σε α΄ βαθμό και 3.972 σε β΄ βαθμό. Από τις 18.177 εκκρεμείς 

αιτήσεις σε α΄ βαθμό, 10.396 ήταν εκκρεμείς για διάστημα κάτω του έτους και 7.781 για 

πάνω από ένα έτος:  

 
9  RSA, Η διαδικασία ασύλου σε αριθμούς: η πλειοψηφία των αιτούντων εξακολουθούν να 

δικαιούνται διεθνή προστασία το 2021, Μάρτιος 2022, διαθέσιμο στο: https://bit.ly/3Kfdyn2. 
10  RSA κ.α., Δελτίο Νομολογίας Ασύλου, 1/2022, Ιούνιος 2022, διαθέσιμο στο: 

https://bit.ly/3QL5Rax. 
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Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Κοινοβουλευτικός έλεγχος, 22 Αυγ 2022 

 

Σε 8.534 από τις εκκρεμείς υποθέσεις, η προσωπική συνέντευξη δεν είχε λάβει χώρα μέχρι 

το τέλος του α΄ εξαμήνου του 2022: 

 

Προγραμματισμός εκκρεμών συνεντεύξεων: 30 Ιουν 2022 

 2022 2023 2024 και μετά Σύνολο 

Αίγυπτος 491 805 155 1.451 

Πακιστάν 1.013 7 1 1.021 

Μπανγκλαντές 617 218 2 837 

Συρία 506 167 13 686 

Αφγανιστάν 533 147 3 683 

Τουρκία 373 299 3 675 

ΛΔΚ 194 372 109 675 

Σομαλία 224 58 28 310 

Αλβανία 298 1 0 299 

Καμερούν 77 118 15 210 

Λοιπές 1.231 432 24 1.687 

Σύνολο 5.557 2.624 353 8.534 

Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Κοινοβουλευτικός έλεγχος, 22 Αυγ 2022 
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