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Αποστολή: διάσωση ζωών
Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο πλήττονται από 
κρίσεις, ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές. Αποστολή της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας 
(ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η διάσωση και διαφύλαξη 
της ζωής. Όπου ξεσπούν κρίσεις, η ECHO χρηματοδοτεί παρεμβάσεις 
ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών 
των πληγέντων πληθυσμών, και παρέχει τρόφιμα, στέγη, φάρμακα 
ή καθαρό νερό. Η εν λόγω στήριξη αποτελεί ξεκάθαρη έκφραση της 
αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς τους ανθρώπους που 
έχουν ανάγκη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πρωτοπόρος στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας
Συνυπολογίζοντας τη συνεισφορά της ΕΕ και των κρατών μελών, η ΕΕ 
αποτελεί τον σημαντικότερο χορηγό ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. 
Ο προϋπολογισμός της για ανθρωπιστική βοήθεια υπερβαίνει το 1 δισεκατ. 
ευρώ ετησίως. Μολονότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει λιγότερο από 
το 1 % του προϋπολογισμού της ΕΕ, που αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο 
από 2 ευρώ ανά πολίτη, η συμβολή του στη διάσωση ζωών είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. Από τη σύστασή της το 1992, η ECHO έχει χρηματοδοτήσει και 
συντονίσει ανθρωπιστικές παρεμβάσεις σε περισσότερες από 140 χώρες 
ανά τον κόσμο, ενώ η βοήθειά της φτάνει σε πάνω από 120 εκατομμύρια 
θύματα συγκρούσεων και καταστροφών κάθε χρόνο.

Παρούσα εκεί που υπάρχει ανάγκη
Η ECHO διαθέτει ευρύ δίκτυο ανθρωπιστικών εμπειρογνωμόνων, οι 
οποίοι εργάζονται στις περιοχές που βρίσκονται σε κρίση ανά τον κόσμο, 
διασφαλίζοντας ότι η ανθρωπιστική βοήθεια φθάνει σε όσους την έχουν 
ανάγκη γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι εμπειρογνώμονες προβαίνουν σε 
εκτίμηση των αναγκών και παρακολουθούν την εκτέλεση των επιχειρήσεων 
παροχής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Η ευρωπαϊκή 
ανθρωπιστική βοήθεια διανέμεται μέσω ενός δικτύου 200 και πλέον 
ανθρωπιστικών οργανώσεων-εταίρων, στις οποίες συγκαταλέγονται 
οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) 
και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Ερυθρός Σταυρός.

Θεμελιώδεις αρχές
Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ διέπεται από μια σειρά θεμελιωδών 
ανθρωπιστικών αρχών: ανθρωπισμός, ουδετερότητα, αμεροληψία και 
ανεξαρτησία. Αυτό σημαίνει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν αποτελεί 
πολιτικό εργαλείο: βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη, χωρίς να παίρνουμε θέση 
υπέρ οποιασδήποτε πλευράς και χωρίς πολιτική ατζέντα.

Ανθρωπισμός
Η ανθρώπινη δυστυχία πρέπει να ανακουφίζεται και να δίνεται προσοχή 
στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Η αξιοπρέπεια όλων των 
θυμάτων πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται.

ουδετερότητα
Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να ευνοεί οποιαδήποτε πλευρά σε 
περίπτωση ένοπλης σύρραξης ή άλλης μορφής διένεξης.

Αμεροληψία
Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά με βάση τις 
ανάγκες, χωρίς κανενός είδους διακρίσεις μεταξύ ή εντός των πληγέντων 
πληθυσμών.

Ανεξαρτησία
Οι στόχοι της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι ανεξάρτητοι από πολιτικές, 
οικονομικές, στρατιωτικές ή άλλες επιρροές: μοναδικός σκοπός είναι 
η ανακούφιση και η αποτροπή του ανθρώπινου πόνου.
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Βοήθεια με βάση τις ανάγκες
Η ECHO παρέχει αρωγή μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας και/ή δράσεων 
πολιτικής προστασίας με βάση τις ανάγκες των πληγέντων πληθυσμών. 
Προσπαθούμε να βοηθήσουμε εκείνους που μας χρειάζονται περισσότερο, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας, θρησκείας, φύλου, εθνοτικής καταγωγής 
ή πολιτικών πεποιθήσεων. Η βοήθεια της ΕΕ προσαρμόζεται πάντοτε 
ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε κρίσης και τις συνακόλουθες 
ανάγκες, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία 
των πληγέντων ατόμων. Η βοήθεια μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, 
μεταξύ των οποίων: 

•  Επισιτιστική βοήθεια και διατροφή. Μερίδες τροφίμων 
έκτακτης ανάγκης παρέχονται στους εκτοπισθέντες πληθυσμούς, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών τροφίμων για υποσιτισμένα παιδιά 
σε περιοχές που πλήττονται από ξηρασία. Τα προγράμματα διανομής 
μετρητών και δελτίων τροφίμων και η επισιτιστική βοήθεια έχουν ως 
στόχο τη βελτίωση των μέσων βιοπορισμού και την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων διατροφής.

•  Υγεία. Βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται στα θύματα 
ανθρωπιστικών κρίσεων,  ειδικότερα στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές 
ομάδες, όπως στις εγκύους και στα παιδιά. Είτε πρόκειται για εμπόλεμες 
ζώνες είτε για σεισμούς και επιδημίες, αποστέλλονται αμέσως 
ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης και πραγματοποιούνται εκστρατείες 
εμβολιασμού. 

•  Καταλύματα. Παρέχονται σκηνές και άλλα είδη καταλυμάτων για 
τους πληθυσμούς των οποίων οι κατοικίες έχουν καταστραφεί λόγω 
συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών.

•  Ύδρευση και αποχέτευση. Αμέσως μετά από μια καταστροφή, οι 
πληγέντες πληθυσμοί πρέπει να αποκτούν πόσιμο νερό και κατάλληλες 
εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης, ώστε να αποφευχθεί 
η εξάπλωση ασθενειών.

Ένα βήμα μπροστά
Λόγω των σταθερά αυξανόμενων ανθρωπιστικών αναγκών σε συνδυασμό 
με τη δυσκολία ανεύρεσης πόρων σε περιόδους κρίσης,  η ανθρωπιστική 
βοήθεια και η αντιμετώπιση των καταστροφών πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές. Χρειάζονται περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα. 
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση καταστροφών, σημαντικό μέρος του έργου 
της ECHO αφορά την αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ ανθρωπιστικής 
βοήθειας και πολιτικής προστασίας, τις επενδύσεις για την ετοιμότητα και 
την ανθεκτικότητα των ευάλωτων κοινοτήτων και τη βελτίωση του διεθνούς 
συντονισμού μεταξύ των χορηγών ανθρωπιστικής βοήθειας, των υπηρεσιών 
του ΟΗΕ, των ΜΚΟ και των χωρών-δικαιούχων.

Μείωση των κινδύνων και ετοιμότητα
Η ετοιμότητα αντιμετώπισης καταστροφών σώζει ζωές και χρήματα: κάθε 
ευρώ που επενδύεται στην ετοιμότητα εξοικονομεί έως 7 ευρώ από τις 
επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας όταν ξεσπά μια καταστροφή. 
Η ΕΕ υποστηρίζει τις απειλούμενες χώρες, ώστε να μειώσουν τις επιπτώσεις 
των κρίσεων, βοηθώντας τες, για παράδειγμα, να θεσπίσουν συστήματα 
έγκαιρης προειδοποίησης και σχέδια εκκένωσης ή παρέχοντάς τους τεχνική 
κατάρτιση.

Οικοδόμηση της ανθεκτικότητας
Όσο η συχνότητα και η ένταση των καταστροφών αυξάνονται, είναι ζωτικής 
σημασίας η παροχή βοήθειας στις τοπικές κοινότητες, ώστε να αντέξουν 
και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Η ECHO επενδύει στην ενίσχυση των 
ικανοτήτων των τοπικών πληθυσμών που ζουν σε περιοχές που απειλούνται 
από καταστροφές προκειμένου να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις κρίσεις.

Ταχεία αντιμετώπιση
Το κέντρο συντονισμού αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
(ERCC) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ECHO. Το ERCC εξασφαλίζει την 
παρακολούθηση των καταστροφών σε 24ωρη βάση επί επτά ημέρες την 
εβδομάδα και επιτρέπει το συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και της 
πολιτικής προστασίας σε περίπτωση καταστροφών.

Με λιγότερο από το 1 %
του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
που ανέρχεται σε λίγο περισσότερο 
από 2 ευρώ ανά πολίτη της ΕΕ,

βοηθάμε πάνω από 
120 εκατο μμύρια 
ανθρώπους ετησίως

©
 U

ni
on

 e
ur

op
ée

nn
e 

/ E
CH

O
/N

RC

©
 U

N
H

CR / Jared Kohler

Βοήθεια με βάση τις ανάγκες
Η ECHO παρέχει αρωγή μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας και/ή δράσεων 
πολιτικής προστασίας με βάση τις ανάγκες των πληγέντων πληθυσμών. 
Προσπαθούμε να βοηθήσουμε εκείνους που μας χρειάζονται περισσότερο, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας, θρησκείας, φύλου, εθνοτικής καταγωγής 
ή πολιτικών πεποιθήσεων. Η βοήθεια της ΕΕ προσαρμόζεται πάντοτε 
ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε κρίσης και τις συνακόλουθες 
ανάγκες, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία 
των πληγέντων ατόμων. Η βοήθεια μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, 
μεταξύ των οποίων: 

•  Επισιτιστική βοήθεια και διατροφή.
έκτακτης ανάγκης παρέχονται στους εκτοπισθέντες πληθυσμούς, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών τροφίμων για υποσιτισμένα παιδιά 
σε περιοχές που πλήττονται από ξηρασία. Τα προγράμματα διανομής 
μετρητών και δελτίων τροφίμων και η επισιτιστική βοήθεια έχουν ως 
στόχο τη βελτίωση των μέσων βιοπορισμού και την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων διατροφής.

•  Υγεία. Βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται στα θύματα 
ανθρωπιστικών κρίσεων,  ειδικότερα στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές 
ομάδες, όπως στις εγκύους και στα παιδιά. Είτε πρόκειται για εμπόλεμες 
ζώνες είτε για σεισμούς και επιδημίες, αποστέλλονται αμέσως 
ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης και πραγματοποιούνται εκστρατείες 
εμβολιασμού. 

•  Καταλύματα. 
τους πληθυσμούς των οποίων οι κατοικίες έχουν καταστραφεί λόγω 
συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών.

•  Ύδρευση και αποχέτευση. Ύδρευση και αποχέτευση. 
πληγέντες πληθυσμοί πρέπει να αποκτούν πόσιμο νερό και κατάλληλες 
εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης, ώστε να αποφευχθεί 
η εξάπλωση ασθενειών.
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«Το πρώτο πράγµα που µου έρχεται στο 
νου όταν ξυπνάω είναι ότι τα αδέλφια µου 
κοιµούνται πλάι µου.» 

Ο πόλεμος στη Συρία κατέστρεψε τη ζωή εκατομμυρίων 
παιδιών. Η Shorouq και οι τρεις αδελφές της συνόδευαν 
τη μητέρα τους στο φαρμακείο όταν συνέβη η αεροπορική 
επίθεση. Μόνον η Shorouq και η μητέρα της επιβίωσαν 
και έχουν βρει καταφύγιο στην Ιορδανία. Σε συνεργασία 
με οργανώσεις-εταίρους, η ECHO παρέχει βοήθεια για 
την κάλυψη βασικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης 
της ψυχολογικής υποστήριξης, σε περισσότερους από 
50 ασφαλείς παιδότοπους στις γειτονικές χώρες της Συρίας. 
Σκοπός είναι να βοηθηθούν παιδιά όπως η Shorouq ώστε 
να επουλώσουν τα τραύματά τους και να ξαναγίνουν παιδιά. 

«Έκανα καινούργιους φίλους στα εργαστήρια 
και αυτό µου δίνει µεγάλη χαρά.»

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. +32 22954400
E-mail: echo-info@ec.europa.eu
Internet: http://ec.europa.eu/echo

 https://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid
https://www.twitter.com/eu_echo
https://www.fl ickr.com/photos/69583224@N05

 http://www.youtube.com/user/HumanitarianAidECHO
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