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Δευτέρα, 12/09/2016 | Ελλάδα

Ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστος Στυλιανίδης ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 115 εκατ. ευρώ από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τη χρηματοδότησή της για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων, των μεταναστών και των
αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα χορηγώντας επιπλέον 115 εκατ. ευρώ στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Με το νέο
αυτό ποσό, η συνολική χρηματοδότηση από το Χρηματοδοτικό Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης ανέρχεται σε 198 εκατ. ευρώ.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, εξακολουθεί να μετουσιώνει την αλληλεγγύη σε δράσεις για την καλύτερη
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Η νέα χρηματοδότηση έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και την
ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης πριν μπει ο χειμώνας. Τους τελευταίους μήνες, συμβάλαμε ουσιαστικά στην αποκατάσταση αξιοπρεπών
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Έκτακτη βοήθεια 115 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα
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συνθηκών διαβίωσης, μέσω των ανθρωπιστικών οργανώσεων-εταίρων μας. Μαζί, θα συνεχίσουμε
τις προσπάθειές μας μέχρι ότου ολοκληρώσουμε το έργο μας», δήλωσε ο Επίτροπος
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος
ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τη νέα χρηματοδότηση, από κοινού με τον Έλληνα
Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Μουζάλα.

Η επιπλέον χρηματοδότηση βρίσκεται ήδη στο στάδιο της συμβασιοποίησης. Όπως συμφώνησαν ο
Επίτροπος κ. Στυλιανίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Μουζάλας, η πρόσθετη
χρηματοδότηση θα επικεντρωθεί σε τέσσερις προτεραιότητες:

Α) Βελτίωση των υφιστάμενων καταλυμάτων και κατασκευή νέων στους καταυλισμούς πριν από τον
χειμώνα. Παράλληλα, βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και παροχή άλλων υποδομών, όπως
θέρμανση.

Β) Παροχή απευθείας βοήθειας στους πρόσφυγες μέσω προγραμμάτων χορήγησης καρτών/
κουπονιών, με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών των οικογενειών τους π.χ. σε τρόφιμα, με

αξιοπρεπή τρόπο, αλλά ταυτόχρονα και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Γ) Πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση.

Δ) Παροχή βοήθειας σε ασυνόδευτους ανηλίκους που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και προστασία.

Η νέα στήριξη έκτακτης ανάγκης προστίθεται στο ποσό των 83 εκατ. ευρώ που ήδη χορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του τρέχοντος
έτους σε διεθνείς οργανώσεις και ΜΚΟ για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών αναγκών στην Ελλάδα (http://ec.europa.eu/echo/news/eu-provides-

83-million-improve-conditions-refugees-greece_en) , όπως στέγαση, πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, βελτίωση των
συνθηκών υγιεινής, καθώς και άτυπη εκπαίδευση και ασφαλείς χώρους για παιδιά και γυναίκες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χορηγήσει συνολική βοήθεια πάνω από 1 δισ. ευρώ, με στόχο την υποστήριξη της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των
υφιστάμενων προκλήσεων της μετανάστευσης.

Ιστορικό

Σε επείγουσες και εξαιρετικές περιστάσεις, όπως η αυξημένη εισροή προσφύγων στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρηματοδοτεί
δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας για άτομα που έχουν ανάγκη εντός του εδάφους της ΕΕ στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μέσου Στήριξης Έκτακτης
Ανάγκης. Έως το 2018, θα διατεθούν κονδύλια μέχρι 700 εκατ. ευρώ από την ΕΕ μέσω οργανώσεων-εταίρων, όπως οι οργανώσεις του ΟΗΕ, ο
Ερυθρός Σταυρός και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπληρώνει άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που χρηματοδοτούν ήδη με σημαντικά
ποσά την Ελλάδα, όπως το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) και το Πρόγραμμα Υγείας της ΕΕ. Συμπληρώνει επίσης την εθελοντική προσφορά υλικής βοήθειας από τα
κράτη που συμμετέχουν στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ
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29/06/17 - 07:07
«3 ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΧΟΡΕΥΟΥΝ» - Αναλυτικά το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα (/articles/news-

categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.
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Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-

categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.
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Λίστα με τζιχαντιστές έδωσε η Αμερική στις ελληνικές αρχές (/articles/news-categories/ellada/lista-me-

tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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