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Δελτίο Τύπου
Ο ΔΟΜ στη Θεσσαλονίκη
Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, κλιμάκιο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) βρέθηκε στη
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης του προγράμματος «Η εφαρμογή των
υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης».
Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μπαλάφας, ο
Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Τζανέτος Φιλιππάκος και ο Ταξίαρχος
και Διευθυντής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Παναγιώτης
Μαρκετάκης.
Ο Eιδικός Aπεσταλμένος του Γενικού Διευθυντή του ΔΟΜ στην Ελληνική Κυβέρνηση, Δανιήλ Εσδράς,
υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος δίνοντας έμφαση στις ανθρώπινες συνθήκες επιστροφής
υπηκόων τρίτων χωρών στις πατρίδες τους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενημέρωση των
τοπικών φορέων για το πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών που πραγματοποιεί ο ΔΟΜ από τις αρχές
Ιουνίου του 2016.
Από την 1η Ιουνίου 2016 έως και τις 8 Νοεμβρίου του 2017, 8.361 υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν επιστρέψει
εθελοντικά στις χώρες καταγωγής τους. Εξ αυτών, οι 1.949 επιστροφές έχουν πραγματοποιηθεί από τα
νησιά της Λέσβου, της Σάμου, της Χίου, της Κω, της Λέρου και της Κρήτης.
Από την πλευρά του ο Γιάννης Μπαλάφας, Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, δήλωσε: «Από χώρα
περάσματος η Ελλάδα έγινε χώρα εγκλωβισμού μετά το κλείσιμο των συνόρων. Η αύξηση των
μεταναστευτικών ροών το τελευταίο διάστημα καθιστά την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων όπως οι
εθελούσιες επιστροφές ζωτικής σημασίας».
Η αποστολή του ΔΟΜ στην Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη των
προγραμμάτων Εθελοντικής Επιστροφής κι Επανένταξης, έχοντας βοηθήσει από το 2010 έως και σήμερα
περίπου 40.000 υπηκόους τρίτων χωρών να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.
«Η συνεργασία που έχουμε ως Υπουργείο Εσωτερικών και ως Ελληνική Αστυνομία με τον ΔΟΜ έχει
εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι’ αυτό. Η χώρα μας είναι σταθερά
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προσηλωμένη στις αρχές που διέπουν το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο Γενικός
Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείο Εσωτερικών, Τζανέτος Φιλιππάκος.
Ταυτόχρονα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η ελληνική αποστολή του ΔΟΜ έχει εγκρίνει 2.194 σχέδια
επανένταξης.
«Για μας οι εθελούσιες επιστροφές είναι προτεραιότητα και ήδη τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι πολύ
ενθαρρυντικά. Το πρόγραμμα μάλιστα δίνει βαρύτητα στα μέτρα επανένταξης αυτών των ανθρώπων στη
χώρα καταγωγής του, γεγονός που αναδεικνύει και τον ανθρωπιστικό του χαρακτήρα», δήλωσε ο
Διευθυντής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Παναγιώτης
Μαρκετάκης.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ΔΟΜ Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών,
χρηματοδοτούμενο κατά 75% από Ευρωπαϊκούς πόρους (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης)
και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.
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