Αθήνα, 25/04/2018
Δελτίο Τύπου
ΔΟΜ Ελλάδας: Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο για την βοήθεια Επανένταξης
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα

Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο για την βοήθεια Επανένταξης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
(24/04/2018), στα γραφεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Αθήνα, στο
πλαίσιο της Δράσης «Η εφαρμογή των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών
συμπεριλαμβανομένων Μέτρων Επανένταξης» (AVRR).
Στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο συμμετείχαν 23 εκπρόσωποι του ΔΟΜ, από το Περιφερειακό Γραφείο
των Βρυξελλών, την ελληνική αποστολή, τα γραφεία του ΔΟΜ στο Πακιστάν, τη Γεωργία, το Ιράκ,
το Αφγανιστάν, το Ιράν, την Τυνησία, το Μαρόκο, την Αίγυπτο και το Λίβανο, όπου υλοποιούνται
σχέδια επανένταξης και από τα Ευρωπαϊκά γραφεία του ΔΟΜ που έχουν μακροχρόνια εμπειρία
στην παροχή βοήθειας επανένταξης, όπως η Σλοβακία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Νορβηγία, η
Ελβετία, η Ολλανδία, η Βουδαπέστη, η Σερβία και η πΓΔΜ. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι
συμμετέχοντες ανέδειξαν τους στόχους που έχουν επιτευχθεί στον τομέα της επανένταξης μέχρι
σήμερα, εξέτασαν τις βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης του προγράμματος προς όφελος των
επωφελουμένων και αντάλλαξαν πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα οφέλη της βοήθειας
επανένταξης.
«Οι σημερινές συζητήσεις θα συμβάλουν έτσι ώστε όλοι μας να μπορέσουμε να αναπτύξουμε
καλύτερα τις προσεχείς δράσεις υποστήριξης για την βοήθεια επανένταξης», δήλωσε η αρμόδια σε
θέματα μεταναστευτικής βοήθειας του Περιφερειακού Γραφείου των Βρυξελλών, Laurence
Hunzinger .
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείου
Εσωτερικών, αρμόδιος επί θεμάτων αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών και παράτυπης
μετανάστευσης, Τζανέτος Φιλιππάκος, αναφέροντας ότι οι πολιτικές επιστροφής και επανένταξης
είναι πιο αποτελεσματικές όταν συνδέονται με την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών
και τη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης στις χώρες καταγωγής τους. Επιπλέον, στο Συνέδριο
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξη και στελέχη της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Για την παροχή της βοήθειας επανένταξης λαμβάνεται υπόψη η ευαλωτότητα του επωφελούμενου,
η εργασιακή εμπειρία και τα προσόντα που μπορούν να εγγυηθούν τη βιωσιμότητα του σχεδίου
επανένταξης. Για τις ανάγκες αυτές, εξειδικευμένο προσωπικό του ΔΟΜ, με τη βοήθεια
πολιτισμικών διαμεσολαβητών έχουν ήδη διεξάγει 4.573 συνεντεύξεις επωφελούμενων, εκ των
οποίων οι 2.486 έχουν λάβει τη βοήθεια επανένταξης. Από την έναρξη του τρέχοντος
προγράμματος (01/06/2016) έως και το τέλος του Μαρτίου 2018 έχουν επιστρέψει από την Ελλάδα
στην χώρα τους 10.242 υπήκοοι τρίτων χωρών, 2.458 έχουν λάβει εξατομικευμένα σχέδια
επανένταξης και 623 έχουν λάβει βοήθεια επανένταξης με τη μορφή οικονομικού βοηθήματος. Οι
πέντε πρώτες χώρες αναφορικά με τον αριθμό των υλοποιημένων σχεδίων επανένταξης είναι το
Πακιστάν, η Γεωργία, το Ιράκ, το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν.
Η βοήθεια επανένταξης αποτελεί για το ΔΟΜ παγκοσμίως, την πεμπτουσία των προγραμμάτων
εθελοντικής επιστροφής κι επανένταξης. Οι επωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να
ενσωματωθούν στη χώρα τους και να αποκτήσουν βιωσιμότητα οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από Ευρωπαϊκούς Πόρους (Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης κι Ένταξης) και 25% από Εθνικούς Πόρους.
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