
Ολοκληρώθηκε η ημερίδα της Υπηρεσίας Ασύλου για το 
Μέλλον του Ασύλου στην Ευρώπη

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ολοκληρώθηκε χθες 9 Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, η ημερίδα της Υπηρεσίας Ασύλου 
για το Μέλλον του Ασύλου στην Ευρώπη, που έλαβε χώρα στην Τεχνόπολη του 
Δήμου Αθηναίων. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν αφενός η εφαρμογή της έννοιας 
της ‘ασφαλούς τρίτης χώρας’, με αναφορά στη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - 
Τουρκίας, αφετέρου η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. 

 
Στην ημερίδα συμμετείχαν ο Διευθυντής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Fundamental Rights Agency) κ. Michael O’ Flaherty, ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης του Ασύλου 
(EASO)  κ. Jose Carreira, ο σημαντικότερος καθηγητής στον τομέα του δικαίου 
προσφύγων κ. Guy Goodwin-Gill, ο κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, επίτιμος πρόεδρος 
του αμερικανικού Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η αναπληρώτρια 
αντιπρόσωπος του γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα κ. Ann May-
man, o αναπληρωτής διευθυντής για τη μεταναστευτική πολιτική του Υπουργείου 
Εσωτερικών της Ολλανδίας κ. Peter Diez, ο νομικός σύμβουλος της ομοσπονδίας 
ΜΚΟ για τα δικαιώματα των προσφύγων του European Council on Refugees and Ex-
iles, κ. Kris Pollet, και η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου κ. Μαρία Σταυροπούλου. 
 
Για το ζήτημα της έννοιας της ‘ασφαλούς τρίτης χώρας’ οι ομιλητές αναφέρθηκαν 
στα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται ώστε να θεωρηθεί ότι ένας αιτών 
άσυλο μπορεί να επιστρέψει σε κάποια χώρα στην οποία βρισκόταν αμέσως πριν 
με ασφάλεια, χωρίς να έχει κριθεί επί της ουσίας το κατά πόσο δικαιούται διεθνή 
προστασία ή όχι και η ανάπτυξη των μεικτών κλιμακίων των ελληνικών αρχών 
και του EASO στα νησιά για την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Για το 
ζήτημα της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου, οι συμμετέχοντες 
αναφέρθηκαν στην ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας υπηρεσίας, έστω σταδιακά, 
η οποία θα αναλάβει τον καθορισμό ενός ενιαίου καθεστώτος ασύλου στην ΕΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό συζήτησαν και τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την αναθεώρηση του Κανονισμού ‘Δουβλίνου’ και την ανάπτυξη του  EASO. 
 
Την ημερίδα προλόγισαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για τη 
Μεταναστευτική Πολιτική κ. Γιάννης Μουζάλας, ο Δήμαρχος Αθηναίων 
κ. Γιώργος Καμίνης, και ο Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποστήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Maarten Verwey. 
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