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Ημερίδα του Συνηγόρου του Πολίτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τη διαφάνεια στις διαδικασίες επιστροφής αλλοδαπών
Η διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ροών και οι διαδικασίες
επιστροφής αλλοδαπών, με έμφαση στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και στη διασφάλιση της διαφάνειας είναι το αντικείμενο της
Ημερίδας που διοργανώνει ο Συνήγορος του Πολίτη στις 21 Μαΐου 2015, στο
αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών. Στην εκδήλωση με τίτλο «Επιστροφές
αλλοδαπών. Μεικτές μεταναστευτικές ροές και δικαιώματα του ανθρώπου» θα
μιλήσουν εκπρόσωποι των αρμόδιων Ευρωπαϊκών και Ελληνικών αρχών,
καθώς και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Το ζήτημα είναι
εξαιρετικά επίκαιρο λόγω της ιδιαίτερης έξαρσης του φαινομένου των μεικτών
ροών το τελευταίο διάστημα.
Τις εργασίες της ημερίδας θα ανοίξουν η Πρόεδρος της Βουλής, Ζωή
Κωσταντοπούλου και η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού. Θα
απευθύνουν επίσης χαιρετισμό, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Χρήστος Γιακουμόπουλος, και η
επικεφαλής της μονάδας αναφορών και ερευνών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή,
Marta Hirsch-Ziembinska.
Στην πρώτη ενότητα συζήτησης με θέμα «Διαχείριση μεικτών μεταναστευτικών
ροών» θα μιλήσουν ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών, Βασίλης Παπαδόπουλος, η επικεφαλής του τομέα
Προστασίας Προσφύγων στο Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Καλλιόπη Στεφανάκη, και η εκπρόσωπος του δικτύου
οργανώσεων και πολιτών στη Λέσβο «Χωριό -Όλοι μαζί», Έφη Λατσούδη.
Η συζήτηση θα συνεχιστεί με την ενότητα «Ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρήσεις
απομάκρυνσης». Το θέμα θα συζητήσουν ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, Γιώργος Μόσχος, ο διευθυντής Δίωξης Παράνομης
Μετανάστευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, ταξίαρχος Μενέλαος Κωστάρης, ο
αναπληρωτής προϊστάμενος του Σώματος Επιθεώρησης Επιστροφών της
Ολλανδίας, Ewald Riks, ο συντονιστής εξωτερικού ελέγχου επιστροφών στο
Συνήγορο του Πολίτη της Δανίας, Klavs Kinnerup Hede, η επικεφαλής του
Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων, Ευθαλία Παππά, και ο επιστημονικός
υπεύθυνος νομικής υπηρεσίας Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Σπύρος
Κουλοχέρης.
Την Ημερίδα θα κλείσει ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, Βασίλης Καρύδης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αναλάβει, με το νόμο 3907/11, τον εξωτερικό έλεγχο
των επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, ο οποίος καλύπτει όλες τις φάσεις
επιστροφής, από την έκδοση της απόφασης επιστροφής μέχρι την ολοκλήρωση της
απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής κράτησης. Ο Συνήγορος
δημοσίευσε πρόσφατα την ειδική έκθεση του 2014 για το θέμα.
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