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Δράσεις ΔΟΜ έως και 21 Σεπτεμβρίου
Αμυγδαλέζα – Πρόγραμμα Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών
Στις 21 Σεπτεμβρίου, ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας,
ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Τζανέτος Φιλιππάκος και ο επικεφαλής του ΔΟΜ
Ελλάδας Δανιήλ Εσδράς, επισκέφθηκαν το νέο κέντρο στην Αμυγδαλέζα που φιλοξενεί
προσωρινά οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην
πατρίδα τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Τα μέλη των οικογενειών έχουν εγγραφεί
στο πρόγραμμα Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών και Μέτρων Επανένταξης
που υλοποιείται από τον ΔΟΜ.
Ο ΔΟΜ υποστήριξε την δημιουργία εγκαταστάσεων στην Αμυγδαλέζα, παρέχοντας
κλειδαριές, αγοράζοντας και εγκαθιστώντας ειδικό χώρο παιδικής χαράς, πάγκους και
κλιματιστικά και κατασκευάζοντας δύο χώρους ξεκούρασης. Το κέντρο δύναται να
φιλοξενήσει 158 άτομα.
Από την αρχή του 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος Εθελούσιων Επιστροφών που
χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και
Ένταξης (AMIF) και κατά 25% από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, ο ΔΟΜ έχει βοηθήσει να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους
4.610 άτομα, μεταξύ των οποίων και 57 ασυνόδευτοι ανήλικοι.
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ο ΔΟΜ, υποστηρίζοντας την Ελληνική κυβέρνηση στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος για παιδιά προσφύγων και μεταναστών, θα παρέχει συνολικά 10.200
σχολικά πακέτα τα οποία και θα διανεμηθούν στα παιδιά που σήμερα διαμένουν στα
κέντρα φιλοξενίας. Ο ΔΟΜ, στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναλάβει και τη
μεταφορά των παιδιών από και προς τα σχολεία όπου και θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα.
Εγκατάσταση Communication Containers
Επιπλέον το γραφείο του ΔΟΜ Ελλάδας ολοκλήρωσε την εγκατάσταση containers
επικοινωνίας σε έξι κέντρα φιλοξενίας στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα όπου διατηρεί
μόνιμη παρουσία. Τα containers διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, laptops, κάμερες,
σύνδεση στο διαδίκτυο και έχουν στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των
προσφύγων και των μεταναστών με τις οικογένειές τους που βρίσκονται μακριά. Οι
υπηρεσίες επικοινωνίας υποστηρίζονται και διασφαλίζονται από εξειδικευμένο
προσωπικό και υπεύθυνους των κέντρων φιλοξενίας.
Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης
Έως και τις 21 Σεπτεμβρίου και στο πλαίσιο του προγράμματος Μετεγκατάστασης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΔΟΜ έχει συμβάλει στην ασφαλή μετεγκατάσταση 4.140
προσφύγων μεταξύ των οποίων και 63 ασυνόδευτοι ανήλικοι.
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