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83 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. σε οργανισμούς και ΜΚΟ
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Σε σωρεία επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή απάντησε για πρώτη φορά με λεπτομέρειες ο υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας.

Σε σωρεία επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή απάντησε για πρώτη φορά με λεπτομέρειες ο υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας.

Ανέφερε ότι τόσο η Ειδομένη και ο Πειραιάς όσο και το Ελληνικό δεν ήταν επιλογή της κυβέρνησης να μεταβληθούν σε
καταυλισμούς. Ειδικά για την περιοχή της Ειδομένης ο κ. Μουζάλας δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αν και ο
ίδιος από το βήμα της Βουλής στις 21 Μαρτίου είχε δεσμευτεί ότι ο καταυλισμός στην Ειδομένη θα κλείσει σε έναν μήνα.

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής αναφέρθηκε και στο ζήτημα με την ταυτοποίηση των προσφύγων και των
μεταναστών στα κέντρα υποδοχής στα νησιά αλλά και στο θέμα των ΜΚΟ. Δεν έκρυψε ότι μπορεί να τηρηθεί το αρχικό
χρονοδιάγραμμα για παραμονή στα κέντρα υποδοχής έως 72 ώρες: «Θα χρειαστεί να παραμένουν έως και 25 ημέρες για να
υπάρξει ένα rotation και να προχωρήσει η επαναπροώθηση», διευκρίνισε και πρόσθεσε: «Πρέπει να αντέξουμε αυτό το
25ημερο και, αν χρειαστεί, και άλλο ένα 25ημερο για να αποσυμφορηθούν τα κέντρα υποδοχής στα νησιά». 

Και για την υπόθεση με τις συλλήψεις 
Αναφορικά με τις ΜΚΟ, επέμεινε ότι εκτελούν μεγάλο έργο. Παραδέχθηκε όμως ότι υπάρχουν και κάποιες που είναι
ύποπτες και δρουν για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Κράτησε μάλιστα αποστάσεις για τη γνωστή
υπόθεση με τις συλλήψεις Ισπανών και Δανών εθελοντών πριν από μερικούς μήνες που οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και
στην οποία είχαν εμπλακεί για συμπαράσταση και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Γ. Πάλλης, γεγονός που
αποτέλεσε και αντικείμενο σχετικού ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πρώτο θέμα». «Θα δείξουν τα πράγματα και εκεί πέρα (σ.σ.
στο δικαστήριο), μπορεί να φανεί ότι είχε δίκιο το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Μετανάστευσης και είχαν άδικο
οι πέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε στην παρέμβασή του ο κ. Μουζάλας.

«Ελπίζω -και εγώ μέσα μου βαθιά είμαι σίγουρος- ότι δεν θα φανεί το αντίθετο», είπε ο κ. Μουζάλας, απαντώντας στους
βουλευτές της Ν.Δ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και Κώστα Κατσαφάδο, που επιτέθηκαν στην κυβέρνηση με αφορμή την
υπόθεση αυτή. 
Ανακοίνωσε, τέλος, ότι η Ελλάδα έχει απευθύνει αίτημα προς την Ε.Ε. για τις ΜΚΟ που θα πάρουν τα κοινοτικά κονδύλια
να κάνουν προσλήψεις της τάξης του 70% από την Ελλάδα και επίσης το 60% των προϊόντων που θα διακινούν να είναι
εγχώρια. 

Οι ΜΚΟ 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη χορήγηση 83 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του νέου μέσου στήριξης
έκτακτης ανάγκης που πρότεινε στις 2 Μαρτίου, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα.
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έκτακτης ανάγκης που πρότεινε στις 2 Μαρτίου, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα.
Το ποσό αυτό θα διατεθεί άμεσα στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), στη Διεθνή Ομοσπονδία
του Ερυθρού Σταυρού και σε έξι διεθνείς ΜΚΟ. Οι εταίροι αυτοί θα συνεργαστούν με ελληνικές ΜΚΟ που διαθέτουν την
απαιτούμενη γνώση της κατάστασης επί τόπου.

Η βοήθεια που ανακοινώθηκε σήμερα προστίθεται στη γενικότερη στήριξη που παρέχει η Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της
προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα. Από το 2015, η Ελλάδα έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ύψους 181
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τη διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης επιπλέον των 509 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί στο πλαίσιο αυτών των Ταμείων για το
ελληνικό εθνικό πρόγραμμα 2014-2020.

Ειδικότερα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), θα λάβει μέσα σε 9 μήνες 25 εκατ. ευρώ για
βοήθεια σε 50.000 πρόσφυγες σε 15 περιοχές. Η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού θα λάβει μέσα σε 10 μήνες 15
εκατ. ευρώ για τη βοήθεια σε 44.000 πρόσφυγες σε 15 περιοχές.

Το Συμβούλιο Προσφύγων της Δανίας θα λάβει 8 εκατ. ευρώ για βοήθεια σε 7.500 άτομα σε διάρκεια 9 μηνών. Η Διεθνής
Επιτροπή Διάσωσης, η γνωστή μας «IRC», θα λάβει 10 εκατ. ευρώ για διάστημα 10 μηνών καθώς και για επισιτιστική
βοήθεια σε 16.000 άτομα. Η ΜΚΟ «Save the Children» θα λάβει για 12 μήνες προστασίας ευάλωτων παιδιών 7 εκατ. ευρώ, η
«OXFAM» 6 εκατ. ευρώ για 12 μήνες, η «Arbeiter-Samariter-Bund» 5 εκατ. ευρώ για 12 μήνες και οι «Γιατροί του Κόσμου» 7
εκατ. ευρώ για 12 μήνες.
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