
 
 

 

Ο μηχανισμός στήριξης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ προβλέπει ένα πρόγραμμα διάθεσης 
μετρητών που βοηθά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην Ελλάδα να καλύψουν βασικές 
ανάγκες.                                                           © UNHCR 

Κύρια μηνύματα  

 
o Η Ελλάδα έχει βιώσει μια εισροή προσφύγων και μεταναστών χωρίς 

προηγούμενο. Ενώ το 2015 σχεδόν 857 000 άτομα διήλθαν από την Ελλάδα, 

το 2016 μόνο από τη θάλασσα έφθασαν στην Ελλάδα σχεδόν 172 000 

άνθρωποι. Το κλείσιμο των συνόρων μεταξύ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας στις αρχές Μαρτίου 2016, είχε 

ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στην 

Ελλάδα - συχνά χωρίς επαρκή καταλύματα, υγειονομική περίθαλψη και 

πρόσβαση σε εκπαίδευση.

o Στις 3 Δεκεμβρίου 2015, κατόπιν αιτήματος από την Ελλάδα, ενεργοποιήθηκε 

ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Σε ανταπόκριση, 20 ξεχωριστές 

ευρωπαϊκές χώρες προσέφεραν συνολικά πάνω από 200 000 αντικείμενα 

όπως αντίσκηνα, κρεβάτια, υπνόσακους, κουβέρτες, σετ ειδών υγιεινής και 

ηλεκτρικές γεννήτριες. 

o Μέχρι τον Ιούλιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναθέσει συμβάσεις 

στήριξης έκτακτης ανάγκης συνολικού ύψους 401 εκατομμυρίων EUR στους 

εταίρους της στην ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ελλάδα, όπως είναι οι 

φορείς του ΟΗΕ, το κίνημα του Ερυθρού Σταυρού/της Ερυθράς Ημισελήνου 

και ΜΚΟ. Η χρηματοδότηση καλύπτει την υλοποίηση βασικής υγειονομικής 

φροντίδας, ψυχοκοινωνικής φροντίδας, βελτιωμένων συνθηκών υγιεινής και 

στέγασης (στην οποία συμπεριλαμβάνονται διαμερίσματα) για τους έχοντες 

ανάγκη, φροντίδας για ασυνόδευτα ανήλικα, καθώς και άτυπης εκπαίδευσης 

και ενός συστήματος κουπονιών για πρόσφυγες που είναι εγκλωβισμένοι στην 

Ελλάδα. 
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Στοιχεία και αριθμοί: 

 
Σχεδόν 857 000 
πρόσφυγες και 
μετανάστες έφθασαν 
στην Ελλάδα το 2015. 
Περίπου       172 000 
άτομα έφθασαν στην 
Ελλάδα το 2016 από τη 

θάλασσα.* 
Προς το παρόν, πάνω 
από    62 000 
πρόσφυγες και 
μετανάστες είναι 
εγκλωβισμένοι στη 
χώρα.** 
Οι χώρες της 
Ευρώπης έχουν 
προσφέρει πάνω από  
200 000 αντικείμενα 
όπως αντίσκηνα, 

κρεβάτια και σετ 
ειδών υγιεινής ως 
βοήθεια. 

--------------------- 

Έως τον Ιούνιο 2017, 

η χρηματοδότηση του 

μηχανισμού στήριξης 

έκτακτης ανάγκης της 

ΕΕ που διατέθηκε μέσω 

συμβάσεων σε 

εταίρους 

ανθρωπιστικής 

βοήθειας ανερχόταν σε  

401 εκατομμύρια 

EUR. 

*Πηγή: UNHCR 

** Πηγή: Ελληνική 
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Ανθρωπιστική κατάσταση και ανάγκες  
 

Το διάστημα 2015-2016, η Ελλάδα βίωσε μια χωρίς προηγούμενο εισροή μεταναστών και 

προσφύγων που διαφεύγουν από τον πόλεμο και την ανέχεια στις πατρίδες τους ή για την 
ανεύρεση μιας καλύτερης και ασφαλέστερης ζωής στην ΕΕ. Μετά το κλείσιμο της 

επονομαζόμενης «μεταναστευτικής διαδρομής των Βαλκανίων» τον Μάρτιο 2016, δεκάδες 
χιλιάδες πρόσφυγες έμειναν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Μετά τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, ο 
αριθμός νέων αφίξεων στην Ελλάδα μειώθηκε αισθητά σε 81 άτομα ημερησίως κατά μέσο όρο 

στο διάστημα Μαρτίου 2016- Ιουλίου 2017. 

Η γενική ανθρωπιστική κατάσταση προσφύγων και μεταναστών στην ηπειρωτική χώρα έχει 

βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, η κατάσταση στα νησιά παραμένει δύσκολη, 
καθώς οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που έφθασαν στα νησιά μετά τις 20 Μαρτίου 2016 

πρέπει να παραμείνουν εκεί έως ότου ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους για χορήγηση 
ασύλου. 

 

Η ανθρωπιστική αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

Υποστήριξη έκτακτης ανάγκης της ΕΕ 

Στο πλαίσιο του νεοϊδρυθέντος Μηχανισμού Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ, η Επιτροπή 
έχει διαθέσει έως τώρα 401 εκατομμύρια EUR για να ανταποκριθεί στο προσφυγικό ζήτημα 
στην Ελλάδα. Αυτό το ποσό έχει διατεθεί μέσω συμβάσεων στους εταίρους της ΕΕ για 

ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα, όπως είναι οι φορείς του ΟΗΕ, το κίνημα του Ερυθρού 
Σταυρού/της Ερυθράς Ημισελήνου και ΜΚΟ.  

Η εμβληματική πρωτοβουλία της Επιτροπής στο πλαίσιο του Μηχανισμού είναι το πρόγραμμα 
'Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης για Ενσωμάτωση και Στέγαση' (ESTIA), το οποίο βοηθά τους 
πρόσφυγες και τις οικογένειές τους να ενοικιάζουν διαμερίσματα και τους παρέχει χρηματική 

βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών.  Το πρόγραμμα ESTIA έχει προϋπολογισμό 151 
εκατομμύρια EUR και αποτελείται από: 

•  Ενοικιαζόμενη στέγαση για έως και 30 000 άτομα 

Το έργο αυτό ύψους 93.5 εκατομμυρίων EUR  το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των 
προσφύγων, με την παροχή 22 000 θέσεων φιλοξενίας σε διαμερίσματα. Το έργο θα αυξήσει 

τον αριθμό των προσφύγων που κατοικούν σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στην Ελλάδα έως 
και 30 000 μέχρι το τέλος του 2017. Περίπου 2000 ενοικιαζόμενα διαμερίσματα θα βρίσκονται 
στα ελληνικά νησιά, με το μεγαλύτερο μέρος των διαμερισμάτων σε πόλεις και κωμοπόλεις 

στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι ιδιοκτήτες  θα λαμβάνουν ένα σταθερό και αξιόπιστο εισόδημα 
για την ενοικίαση των διαμερισμάτων τους. Επίσης, δήμοι στην Ελλάδα συμμετέχουν επίσημα 

σε αυτό το έργο. 

• Η χρηματική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών επιτρέπει στους πρόσφυγες να 
καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες  

Το έργο αυτό ύψους 57.6 εκατομμυρίων EUR το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθιερώνει ένα βασικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας για όλους 
τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους προκαθορισμένα 

μηνιαία ποσά μέσω ειδικής κάρτας. Σκοπός του προγράμματος είναι να επιτρέψει στους 
πρόσφυγες να  καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες με αξιοπρεπή τρόπο. Οι προπληρωμένες 

κάρτες  διατίθενται σε ολόκληρη τη χώρα και συνδέονται με το ελληνικό δίκτυο κοινωνικής 
προστασίας καθώς και βασίζονται στο μέγεθος της οικογένειας των προσφύγων. Ταυτόχρονα, 
η βοήθεια αυτή ενισχύει την τοπική οικονομία. 

 

Τα υπόλοιπα 250 εκατομμύρια EUR  της χρηματοδότησης της ΕΕ του Μηχανισμού Έκτακτης 
Ανάγκης τα οποία δεν αποτελούν μέρος του εμβληματικού προγράμματος ESTIA, 

υποστηρίζουν άλλα 18 έργα που καλύπτουν περαιτέρω ανθρωπιστικές ανάγκες στην Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένων της στέγασης, της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, της 

ψυχοκοινωνικής στήριξης και της εκπαίδευσης. 
 



Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας 

Από το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βοηθήσει στο συντονισμό της άφιξης της συνδρομής 

σε είδος προς την Ελλάδα, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Έως 
τώρα, είκοσι κράτη που συμμετέχουν στο Μηχανισμό έχουν προσφέρει πάνω από 200 000 
αντικείμενα στην Ελλάδα ως ανταπόκριση στις άμεσες ανάγκες που δημιουργεί η κρίση, όπως 

αντίσκηνα, κρεβάτια, υπνόσακους, κουβέρτες, σετ ειδών υγιεινής, ηλεκτρικές γεννήτριες, 
αντλίες νερού, εξοπλισμό πυρόσβεσης και άλλο εξειδικευμένο εξοπλισμό. 


