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Η Ευρώπη παρέχει βοήθεια 
σε ολόκληρο τον κόσμο
Σε όλη την υφήλιο, εκατομμύρια άνθρωποι 
υποφέρουν από κρίσεις και ανθρωπογενείς 
ή φυσικές καταστροφές. Η Γενική Διεύθυνση 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας 
(ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως 
πρωταρχική της εντολή τη διάσωση ζωών.

Από τη δημιουργία της το 1992 έως και σήμερα, η 
ECHO παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική 
προστασία σε περισσότερες από 140 χώρες. 
Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει τις «ξεχασμένες» κρίσεις, 
αυτές που διαφεύγουν της προσοχής των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και της διεθνούς κοινότητας.

Έχοντας βοηθήσει συνολικά πάνω από 120 
εκατομμύρια θύματα συρράξεων και καταστροφών 
ετησίως, η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό 
ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο.

Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν 
αποτελεί πολιτικό εργαλείο. 
Σκοπός της είναι η παροχή 
βοήθειας σε πληθυσμούς που την 
έχουν ανάγκη.

Χωρίς να ευνοεί καμία πλευρά 
και χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες.

Η αξιοπρέπεια όλων των 
θυμάτων πρέπει να γίνεται 
σεβαστή.

Οι δράσεις της ECHO διέπονται από τέσσερις ανθρωπιστικές αρχές: 
ανθρωπισμός ουδετερότητα, αμεροληψία και ανεξαρτησία.

Κάλυψη των αναγκών 
των πιο ευάλωτων πληθυσμών
Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ λαμβάνει 
διάφορες μορφές:

Επισιτιστική βοήθεια με εφοδιασμό 
σε τρόφιμα, χρήματα ή κουπόνια, 
για την αντιμετώπιση του 
υποσιτισμού και της επισιτιστικής 
ανασφάλειας

Σκηνές και άλλα είδη καταλυμάτων 
στους ανθρώπους των οποίων οι 
κατοικίες καταστράφηκαν

Βασική ιατρική περίθαλψη στα 
θύματα κρίσεων, αποστολή 
ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης 
και εκστρατείες εμβολιασμού

Καθαρό πόσιμο νερό και 
κατάλληλες εγκαταστάσεις 
υγιεινής, για την αποτροπή 
εξάπλωσης ασθενειών

Παροχή βοήθειας στις 
πληγείσες κοινότητες, ώστε να 
προετοιμάζονται καλύτερα και 
να προλλαμβάνουν μελλοντικές 
καταστροφές, καθώς και 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
των τοπικών κοινοτήτων. 

Πολιτική προστασία
Στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ, 32 συμμετέχοντα κράτη 
συντονίζουν τις πρωτοβουλίες τους για 
να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές που 
λαμβάνουν χώρα σ’ ολόκληρο τον κόσμο, τους 
μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αντιμετώπισης 
Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).

Το ERCC παρακολουθεί τις καταστροφές 
και καθιστά δυνατή την άμεση ευρωπαϊκή 
ανταπόκριση υπέρ των πληθυσμών που 
πλήττονται από σεισμούς, πλημμύρες, δασικές 
πυρκαγιές κ.ά.
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A
Αιθιοπία: Από το 2012 και εξής, 2,5 εκατομμύρια ευάλωτοι 
πολίτες υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα «Στήριξη 
της ανθεκτικότητας στο Κέρας της Αφρικής» και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η ΕΕ υποστηρίζει 
540 000 πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν και τη Σομαλία 
και ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες 400 000 εσωτερικά 
εκτοπισθέντων ατόμων. 
Αϊτή: Ακόμη και σήμερα συνεχίζεται η αντιμετώπιση των 
ανθρωπιστικών αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό 
του 2010. 137 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε 
καταυλισμούς, ενώ επιτακτική είναι η ανάγκη για εύρεση 
στέγασης, πρόσβαση σε καθαρό νερό, εγκαταστάσεις 
υγιεινής και υγειονομικές υπηρεσίες, ώστε να περιοριστεί η 
χολέρα. Σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο, η ΕΕ υποστηρίζει 
προγράμματα μείωσης του κινδύνου καταστροφών, ώστε να 
καταστεί η χώρα ανθεκτικότερη σε μελλοντικές καταστροφές.
Ακτή Ελεφαντοστού: Μετά τη μετεκλογική κρίση του 2011, 
με πρωτοβουλία της ΕΕ συνήφθη εταιρική σχέση για τη 
μεταβατική περίοδο, μέσω της οποίας χορηγήθηκε δωρεάν 
υγειονομική περίθαλψη, επισιτιστική βοήθεια και προγράμματα 
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής σε 2,2 εκατομμύρια 
κατοίκους.
Ανγκόλα: Η σοβαρή ξηρασία του 2011-2012 οδήγησε στον 
υποσιτισμό περισσότερων από 1,8 εκαττομυρίων ανθρώπων, 
μεταξύ των οποίων 800 000 παιδιά. Η ΕΕ, μέσω των 
Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) και μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ), διέθεσε κονδύλια στο Υπουργείο Υγείας της Ανγκόλας 
για την παροχή περίθαλψης ζωτικής σημασίας σε νοσοκομεία, 
κέντρα υγείας και κοινότητες.
Αφγανιστάν: Περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε πληθυσμούς 
που πλήττονται από ένοπλες συρράξεις και φυσικές 
καταστροφές. Το 2013 πάνω από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι 
σε ανάγκη επωφελήθηκαν από δράσεις που χρηματοδότησε 
η ΕΕ, όπως επείγουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
παροχή καταλυμάτων, επισιτιστική βοήθεια, παροχή νερού, 
εγκαταστάσεις υγιεινής και παροχή μέσων διαβίωσης.

B
Βιετνάμ: Το 2013, στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
«Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών — Dipecho», 
σχεδόν 20 000 άνθρωποι έλαβαν μέρος σε κοινοτικές 

δραστηριότητες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του τοπικού 
πληθυσμού, σε μικρής κλίμακας δράσεις ανακούφισης και σε 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.
Βόρεια Κορέα: Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που προέκυψαν 
από τις πλημμύρες του 2013, η ΕΕ χορήγησε οικιακά 
είδη, καθαρó νερó και συμβουλές υγιεινής σε περίπου 
5 000 οικογένειες.
Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 
2014, ενεργοποιήθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας 
της ΕΕ και 23 κράτη μέλη απέστειλαν προσωπικό, ελικόπτερα 
διάσωσης και εκκένωσης, μηχανοκίνητα σκάφη, γεννήτριες, 
αμμόσακους, σκηνές, κουβέρτες και πακέτα ανθρωπιστικής 
βοήθειας. Οι ομάδες πολιτικής προστασίας διέσωσαν πάνω 
από 1 700 ανθρώπους.

E
ECHO Flight: Η εν λόγω ανθρωπιστική αεροπορική υπηρεσία 
επιτρέπει τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσωπικού 
σε απομακρυσμένες περιοχές, με περιορισμένη πρόσβαση 
εξαιτίας υλικοτεχνικών προβλημάτων ή λόγων ασφαλείας. 
Το 2013, στο πλαίσιο των προγραμμάτων για τη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό και την Κένυα, η ECHO Flight μετέφερε 
19 132 ανθρώπους και περισσότερους από 2 εκατομμύρια 
τόνους φορτίου σε 4 043 ώρες πτήσης.
Ελ Σαλβαδόρ: 250 000 θύματα βίας ωφελήθηκαν από 
προγράμματα της ECHO. Εκπονήθηκε, επίσης, σχέδιο δράσης 
για την προστασία των εκτοπισμένων πληθυσμών στο 
εσωτερικό της χώρας.

Z
Ζιμπάμπουε: 2,8 εκατομμύρια πληγέντες από την κακή 
συγκομιδή του 2012-2013  ενισχύθηκαν με παροχή νερού 
και υπηρεσιών υγιεινής, καθώς και με επισιτιστική βοήθεια 
σε χρήμα και σε είδος. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και μέσω 
εκστρατειών εμβολιασμού, παρακολούθησης των νόσων και 
των εγκαταστάσεων για την παροχή έκτακτης περίθαλψης 
αντιμετωπίστηκε ο κίνδυνος επιδημιών.

H
ΗΠΑ: Το 2010 η πολιτική προστασία της ΕΕ συνέβαλε στον 
περιορισμό της πετρελαιοκηλίδας στον Κόλπο του Μεξικού, 
προσφέροντας την κατάλληλη  ευρωπαϊκή, περιβαλλοντικά 
ευαίσθητη τεχνολογία αιχμής.

I
Ιαπωνία: Μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2011, 
8 000 εκτοπισμένες οικογένειες έλαβαν 17 τόνους τροφίμων, 
33 000 φορητές μονάδες νερού, όπως και οικιακές συσκευές 
για μαγείρεμα και θέρμανση. Παράλληλα, μέσω του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ αποστάλθηκαν 
400 τόνοι βοήθειας σε είδος για την κάλυψη των αναγκών 
του πληθυσμού.
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Ινδία: Το 2014 η ECHO χορήγησε ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 
μέσα διαβίωσης, υπηρεσίες υγείας και βοήθεια έκτακτης ανάγκης 
σε οικογένειες που εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της χώρας, λόγω 
των συγκρούσεων των κοινοτήτων Karbi και RengmaNaga, και 
του κυκλώνα Phailin. Επιπρόσθετα, από το 2002 έως και το 
2012, η ECHO χορήγησε ανθρωπιστική βοήθεια σε πάνω από 
100 000 πρόσφυγες, οι οποίοι εγκατέλειψαν τη Σρι Λάνκα και 
εγκαταστάθηκαν στην Ινδία.
Ιορδανία: Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ υποστηρίζει 
πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τη Συρία (2012, 2013 και 2014) 
και κατέφυγαν στους προσφυγικούς καταυλισμούς Zaatari και 
Azraq, παρέχοντας κινητά νοσοκομεία, ασθενοφόρα, κουβέρτες, 
θερμάστρες υψηλής ισχύος και οικιακά είδη.
Ιράκ: Το 2013 η ΕΕ διέθεσε 20,5 εκατομμύρια ευρώ για να 
ανταποκριθεί στις ανθρωπιστικές ανάγκες των εσωτερικά 
εκτοπισθέντων πληθυσμών και των προσφύγων από τη 
Συρία. Η βοήθεια περιλάμβανε τρόφιμα, καταλύματα, διανομή 
βασικών μη φαγώσιμων ειδών, αλλά και προστασία για περίπου 
190 000 ανθρώπους.

K
Καμερούν: Το 2013 η ΕΕ βοήθησε πάνω από 15 000 σοβαρά 
υποσιτισμένα παιδιά, παρέχοντάς τους την κατάλληλη θεραπεία, 
ενώ ταυτόχρονα δόθηκε βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε δεκάδες 
χιλιάδες πρόσφυγες από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
Καμπότζη: Τον Οκτώβριο του 2013, 255 000 θύματα των 
τυφώνων Wutip και Nari έλαβαν βοήθεια έκτακτης ανάγκης. 
Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ χρηματοδότησε παροχή καταλυμάτων, 
επισιτισμό, εγκαταστάσεις νερού και υγιεινής, όπως και την 
αποκατάσταση των μέσων διαβίωσης, των μικρής κλίμακας 
υποδομών και της μεσοπρόθεσμης επισιτιστικής βοήθειας.
Κεντρική Αμερική: Περισσότεροι από 15 000 άνθρωποι 
επωφελήθηκαν από πιλοτικές δράσεις για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας της περιοχής στην ξηρασία, αιτία που προκαλεί 
συχνά επισιτιστική ανασφάλεια.
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος 
χορηγός σωστικής βοήθειας, προσφέρει αρωγή στους τομείς 
της υγείας, διατροφής, επισιτισμού, καθώς και πρόσβαση σε 
καθαρό πόσιμο νερό σε πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού των 
4,6 εκατομμυρίων κατοίκων της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, 
το οποίο πλήττεται από την εμπόλεμη κατάσταση, όπως και σε 
600 000 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας.
Κένυα: Η ECHO βοήθησε πάνω από 4 εκατομμύρια θύματα της 
ξηρασίας του 2011, χρηματοδοτώντας τον περιορισμό των 
καταστροφών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής. 
Παράλληλα, η ECHO ενισχύει πάνω από 500 000 χιλιάδες 
πρόσφυγες, κυρίως από τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, 
παρέχοντάς τους προστασία, υγειονομική περίθαλψη, πρόσβαση 
σε νερό, διατροφή και επισιτιστική βοήθεια.
Κέρας της Αφρικής: Η ECHO συνεχίζει να παρέχει ανθρωπιστική 
βοήθεια σε 9 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων 
2,7 εκατομμύρια στην Αιθιοπία, 1,3 εκατομμύρια στη Σομαλία, 
3 εκατομμύρια στην Κένυα και 1,5 εκατομμύριο εκτοπισθέντες στο 
εσωτερικό της χώρας. Το 2012 υιοθετήθηκε μια νέα προσέγγιση. 
Ενισχύθηκε το SHARE με στόχο να σπάσει ο φαύλος κύκλος των 
κρίσεων και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της περιοχής στις 
κρίσεις.
Κιργιζία: Μετά τη βία που ξέσπασε το 2010 μεταξύ διαφορετικών 
εθνοτήτων, 300 000 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας 
έλαβαν βοήθεια έκτακτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, σκηνές, 
νερό, φάρμακα και προστασία. Επίσης, δόθηκε βοήθεια σε 
75 000 πρόσφυγες από την Κιργιζία που κατέφυγαν στο 
Ουζμπεκιστάν. Έκτοτε, δίνεται έμφαση σε προγράμματα 
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών.
Κολομβία: Από το 1994 παρέχεται βοήθεια σε περισσότερους 
από 2 εκατομμύρια εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας, σε 
πρόσφυγες, όπως και σε θύματα της τεσσαρακονταετούς εμφύλιας 

σύρραξης. Παράλληλα, χορηγείται αρωγή και καταβάλλονται 
προσπάθειες ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των φυσικών 
καταστροφών.
Κούβα: 3 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν και 11 έχασαν τη 
ζωή τους μετά τον τυφώνα Sandy, το 2012. Η ΕΕ υποστήριξε την 
άμεση διανομή ειδών έκτακτης ανάγκης, όπως προβλέπεται από 
το πρόγραμμα Dipecho. Η ΕΕ παρείχε 4 εκατομμύρια ευρώ για 
άμεση ενίσχυση, αποκατάσταση κατοικιών και μέσων διαβίωσης, 
όπως και για την επιδιόρθωση στεγών.

Λ
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Από το 1994 έως σήμερα, 
δεκάδες εκατομμύρια πρόσφυγες, εκτοπισθέντες στο εσωτερικό 
της χώρας και ευπαθείς τοπικοί πληθυσμοί λαμβάνουν ζωτικής 
σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια.
Λάος: Τον Ιούλιο του 2013 αναφέρθηκαν πάνω από 
33 000 κρούσματα δάγκειου πυρετού, εκ των οποίων 
76 θανατηφόρα. Συνολικά, 120 000 άτομα σε 270 χωριά 
επωφελήθηκαν από δράσεις χρηματοδοτούμενες από την 
ΕΕ, οι οποίες στόχευαν στον περιορισμό της επιδημίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του προσωπικού υγείας, 
των μοναχών και των εκπαιδευτικών, καθώς και στον περιορισμό 
των κουνουπιών.
Λεσόθο: Η ECHO ενίσχυσε περισσότερες από 650 κοινότητες, 
οι οποίες υπέφεραν από επισιτιστική ανασφάλεια την περίοδο 
2011-2012, διαθέτοντας  πόρους για την κατασκευή υποδομών 
αντιδιαβρωτικής προστασίας, γεωργικά εφόδια, όπως και για 
εκπαίδευση πάνω στις αρχές της βιώσιμης γεωργίας.
Λιβερία: Από το 1992 έως το 2013, η ΕΕ διέθεσε περισσότερα 
από 180 εκατομμύρια ευρώ για την παροχή βοήθειας έκτακτης 
ανάγκης, την αποκατάσταση και την ανακατασκευή βασικών 
εγκαταστάσεων.
Λιβύη: Το 2011, 130 000 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας 
και 90 000 πρόσφυγες ενισχύθηκαν με παροχή νερού, τροφίμων, 
καταλυμάτων και ιατρικής βοήθειας, ενώ 56 000 υπήκοοι τρίτων 
χωρών έλαβαν βοήθεια επαναπατρισμού.

M
Μαδαγασκάρη: Η ECHO υποστηρίζει δράσεις για τη μείωση του 
κινδύνου καταστροφών, ώστε να βοηθήσει τις κοινότητες να 
ανακάμψουν και να προετοιμαστούν καλύτερα για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση 
και την κινητοποίηση της κοινότητας, την κατασκευή υποδομών 
ανθεκτικών στους κυκλώνες, την προώθηση ανθεκτικών στις 
πλημμύρες και στους ισχυρούς ανέμους καλλιεργειών, όπως και 
σπόρους μικρού κύκλου ζωής.
Μαλάουι: Από το 2008, 100 000 άτομα που ζουν σε περιοχές 
ευάλωτες σε πλημμύρες επωφελήθηκαν από προγράμματα 
μείωσης των κινδύνων καταστροφών, ενώ 30 000 άτομα, 
τα οποία επλήγησαν από τις πλημμύρες και την ξηρασία του 
2012-2013, έλαβαν βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα, η 
ΕΕ χρηματοδότησε προγράμματα για την πρόληψη της χολέρας.
Μάλι: Η ΕΕ υπήρξε σημαντικός χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας, 
παρέχοντας βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε εκατοντάδες χιλιάδες 
εκτοπισθέντες και πληγέντες κατοίκους του Μάλι. Παράλληλα, 

©
 U

ni
on

 e
ur

op
ée

nn
e/

EC
H

O
/M

al
in

i M
or

za
ria



επιτεύχθηκε η δραστική αύξηση του αριθμού των παιδιών που 
λαμβάνουν θεραπεία για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού, 
αριθμός που ανήλθε σε 120 000 το 2013 από 52 000 το 2012.

Μαυριτανία: Η ΕΕ παρέχει επισιτιστική βοήθεια ζωτικής σημασίας 
σε περιοχές όπου 1 στα 5 παιδιά υποσιτίζονται σοβαρά, ενώ 
αντιμετωπίζει τις βασικές ανάγκες δεκάδων χιλιάδων προσφύγων 
από το Μάλι.

Mεξικό: 50 000 κάτοικοι περιοχών, οι οποίες βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο ένοπλων ομάδων, έλαβαν ιατρική βοήθεια, όταν 
κορυφώθηκε η περιφερειακή επιδημία δάγκειου πυρετού το 2013. 
Παράλληλα, η ECHO παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε κοινότητες 
που εξακολουθούν να ζουν σε προσωρινούς καταυλισμούς, μήνες 
μετά τους τυφώνες Manuel και Ingrid που έπληξαν ταυτόχρονα 
58 000 άτομα. 

Μογγολία: Η ΕΕ χρηματοδότησε την κατάρτιση για πρόληψη 
πυρκαγιών, αλλά και άμεση ανθρωπιστική βοήθεια σε 
5 600 άτομα που βρίσκονταν σε ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα, το 
2011 και 2012 η ΕΕ παρείχε καταλύματα, βασικά οικιακά είδη, 
χειμερινά ενδύματα και ψυχοκοινωνική φροντίδα. 

Μοζαμβίκη: Από το 2008, 200 000 άνθρωποι έλαβαν σωστική 
βοήθεια για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και των ενδημικών 
κρουσμάτων χολέρας. Μεταξύ άλλων, η ΕΕ χρηματοδότησε 
την παροχή νερού, εγκαταστάσεις υγιεινής, πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη και προστασία.

Μπουρκίνα Φάσο: Το 2013 η ΕΕ διασφάλισε τη θεραπεία 
120 000 σοβαρά υποσιτισμένων παιδιών, ενώ 650 000 παιδιά 
και έγκυες γυναίκες απέκτησαν πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική 
περίθαλψη. Επιπλέον, περισσότεροι από 200 000 άνθρωποι σε 
ακραία φτώχεια έλαβαν χρήματα και κουπόνια για τρόφιμα.

Μπουρούντι: Μεταξύ 2002-2011 μισό εκατoμμύριο πρόσφυγες, 
μεταξύ των οποίων οι πρόσφυγες της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Κονγκό, επέστρεψαν στα σπίτια τους και επανεντάχθηκαν στις 
κοινότητές τους με τη βοήθεια της ΕΕ. Η ΕΕ υποστήριξε και την 
επανένταξη των μεταναστών του Μπουρούντι, οι οποίοι είχαν 
απελαθεί από την Τανζανία.

N
Ναμίμπια: Από το 2008 πάνω από 37 000 πλημμυροπαθείς 
έλαβαν βοήθεια έκτακτης ανάγκης και χρηματοδότηση για τη 
σίτιση των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Νιγηρία: Το 2013 η ECHO κατέστησε δυνατή τη θεραπευτική 
αγωγή 235 000 σοβαρά υποσιτισμένων παιδιών. Το 2012 
συνέβαλλε στην αντιμετώπιση των καταστροφικών πλημμυρών 
και της επιδημίας χολέρας, ενώ παράλληλα, υποστηρίζει τα 
προγράμματα αρωγής και προστασίας για τους νιγηριανούς 
εκτοπισθέντες και πρόσφυγες.
Νίγηρας: Το 2013, 400 000 σοβαρά υποσιτισμένα παιδιά 
ακολούθησαν θεραπευτική αγωγή με πόρους από την ΕΕ, ενώ 
ακόμη 400 000 άνθρωποι έλαβαν συμπληρωματική επισιτιστική 
βοήθεια, δωρεές σε τρόφιμα ή χρηματικές επιχορηγήσεις.
Νικαράγουα: Τον Απριλίο του 2014, σεισμός μεγέθους 6,2 έπληξε 
τη Νικαράγουα. Η ECHO παρείχε μη φαγώσιμα ήδη, καταλύματα, 
νερό, ιατρική βοήθεια, καθώς και υπηρεσίες υγιεινής σε 
περισσότερα από 6 000 θύματα.
Νότιο Σουδάν: Το 2013, μετά την έκρηξη βίας στη νεότερη χώρα 
του κόσμου, η οποία προκάλεσε τον εκτοπισμό εκατοντάδων 
χιλιάδων ανθρώπων σε διάστημα εβδομάδων, η ΕΕ παρείχε σε 
2,4 εκατομμύρια ανθρώπους επισιτιστική βοήθεια, διατροφή, 
υγειονομική περίθαλψη, νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής, καταλύματα 
και προστασία.

O
Ονδούρα: Μετά την επιδημία δάγκειου πυρετού που εκδηλώθηκε 
το 2013 και τις συνέπειες της συλλογικής βίας, περισσότεροι από 
130 000 άνθρωποι έλαβαν ιατρική βοήθεια με τη χρηματοδότηση 
της ΕΕ. Αναπτύχθηκαν, επίσης, ολοκληρωμένα μοντέλα 
υγειονομικής περίθαλψης σε βίαιες αστικές περιοχές, στις οποίες 
η πρόσβαση ήταν επικίνδυνη. Μετά τις περιόδους ξηρασίας και 
πυρκαγιών του 2012, χορηγήθηκε βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε 
πάνω από 114 000 ανθρώπους. Η βοήθεια επικεντρώθηκε στην 
ενίσχυση των τοπικών υγειονομικών υπηρεσιών με εξοπλισμό και 
προγράμματα κατάρτισης  για τις περιοχές με δύσκολη πρόσβαση.
Ουγκάντα: Περισσότεροι από 100 000 πρόσφυγες από το Νότιο 
Σουδάν και 100 000 από τη ΛΔΚ που κατέφυγαν στην Ουγκάντα 
λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια από την ΕΕ. Επιπλέον, από 
το 2002, περίπου 1,5 εκατομμύρια ξεριζωμένοι λαμβάνουν 
τρόφιμα, νερό, καταλύματα, προστασία, αλλά και βοήθεια για την 
παρακολούθηση της έξαρσης ασθενειών και των μικρής κλίμακας 
καταστροφών.

Π
Παλαιστίνη: Από το 2000 η ΕΕ αντιμετωπίζει τις ανθρωπιστικές 
ανάγκες 2 εκατομμυρίων προσφύγων και άλλων πληθυσμιακών 
ομάδων. Παράλληλα, τους προετοιμάζει ώστε να αντιμετωπίζουν 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απρόβλεπτες αλλά και 
επαναλαμβανόμενες κρίσεις, τόσο στη Λωρίδα της Γάζας, όσο και 
στη Δυτική Όχθη.

P
Ρουάντα: Η ΕΕ παρείχε βοήθεια για την κάλυψη βασικών αναγκών 
εκατομμυρίων προσφύγων και εκτοπισθέντων από τη γενοκτονία 
του 1994. Η στήριξη επεκτάθηκε σε 25 000 πρόσφυγες από την 
Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι οποίο κατέφυγαν στη 
Ρουάντα. Μετά την έκρηξη στο Brazzaville το 2012, η ομάδα 
πολιτικής προστασίας της ΕΕ, παράλληλα με τον ΟΗΕ, συμμετείχε 
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στις προσπάθειες συντονισμού και αξιολόγησης των 
καταστροφών. Παράλληλα, η ECHO ανέλαβε την εκκαθάριση 
των μη εκραγέντων πυρομαχικών και υποστήριξε τους 
εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας, παρέχοντάς τους 
νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής.

Σ
Σαχέλ: Το 2013, 900 000 παιδιά υποβλήθηκαν σε θεραπεία 
για οξύ υποσιτισμό, και 1,2 εκατομμύρια κάτοικοι έλαβαν 
επισιτιστική βοήθεια με πόρους της ΕΕ. Η ΕΕ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή πρωτοβουλία «παγκόσμια 
συμμαχία για την ανθεκτικότητα», στοχεύοντας στην πλήρη 
εξάλειψη της πείνας  έως το 2032. 
Σε ολόκληρο τον κόσμο: Περίπου 120 εκατομμύρια άνθρωποι 
ετησίως λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια από την ΕΕ.
Σενεγάλη: Το 2013 περισσότερα από 40 000 σοβαρά 
υποσιτισμένα παιδιά έλαβαν περίθαλψη, ενώ συνεχίζεται η 
παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε περιοχές όπου 1 στους 
5 Σενεγαλέζους βρίσκεται σε κατάσταση επισιτιστικής 
ανασφάλειας.
Σερβία: Ύστερα από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2014, 
ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
με τη βοήθεια 23 κρατών μελών. Τα κράτη μέλη προσέφεραν 
εθελοντές, ελικόπτερα διάσωσης και εκκένωσης, μηχανοκίνητα 
σκάφη, γεννήτριες, αμμόσακους, σκηνές, κουβέρτες και 
πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ECHO απέστειλε, επίσης, 
εμπειρογνώμονες ανθρωπιστικής βοήθειας με στόχο την 
επιτόπου αξιολόγηση των αναγκών.
Σομαλία: Η ECHO υποστηρίζει ανθρωπιστικές δράσεις από 
τις αρχές του 1994. Το 2014 ποσό 37 εκατομμυρίων ευρώ 
διατέθηκε για την παροχή σωστικής βοήθειας σε πληθυσμούς 
που εκτοπίστηκαν από τις συνεχιζόμενες συρράξεις, αλλά 
και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φυσικών 
καταστροφών.
Σουδάν: Η ECHO δραστηριοποιείται στο Σουδάν από το 1993. 
Εστιάζει τη βοήθειά της κυρίως σε πληθυσμούς που πλήττονται 
από συρράξεις, έχοντας παράσχει μόνο το 2013 ανθρωπιστική 
βοήθεια σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Η ασφαλής 
πρόσβαση είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την παροχή βοήθειας 
στους πληθυσμούς που έχουν ανάγκη.
Συρία: Η ΕΕ υποστηρίζει περισσότερα από 9,3 εκατομμύρια 
θύματα της συριακής κρίσης στο εσωτερικό της χώρας, αλλά 
και πάνω από 2,8 εκατομμύρια σύριους πρόσφυγες που 
καταφεύγουν στις γειτονικές χώρες, παρέχοντάς τους ιατρική 
βοήθεια έκτακτης ανάγκης, προστασία, τρόφιμα, καταλύματα, 
νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής, οικιακά είδη και υπηρεσίες 
υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Ταϊλάνδη: Το 2012 χορηγήθηκε ρύζι σε 73 000 πρόσφυγες, 
ενώ 100 000 άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε ιατρικές 
υπηρεσίες, και σε προγράμματα εμβολιασμού και περίθαλψης 
μητέρας και παιδιού.

T
Τανζανία: Από το 2002 η ECHO παρέχει βοήθεια 
επαναπατρισμού στους πρόσφυγες. Παράλληλα, 
800 000 πρόσφυγες από το Μπουρούντι, τη Ρουάντα και 
τη ΛΔΚ έλαβαν στήριξη για την κάλυψη των βασικών τους 
αναγκών και προστασία σε 13 καταυλισμούς προσφύγων.
Τατζικιστάν: Το 1993 η ΕΕ στήριξε δράσεις αρωγής για τα 
θύματα του εμφυλίου πολέμου. Μία δεκαετία μετά, το 2012, 
η ΕΕ παρείχε στήριξη σε 50 000 θύματα της επισιτιστικής 
κρίσης, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα υποβάθμισης των 
μέσων διαβίωσης και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε 
τρόφιμα. Έκτοτε, η έμφαση δίδεται στα σχέδια ετοιμότητας 
για την αντιμετώπιση καταστροφών (Dipecho).
Τζιμπουτί: Από το 2010-2011 η ΕΕ έχει παράσχει σωστική 
βοήθεια σε περισσότερους από 300 000 πληγέντες από την 
ξηρασία και σε 23 000 πρόσφυγες από τη Σομαλία και την 
Ερυθραία. Οι δράσεις της ECHO περιλαμβάνουν, επίσης, τη 
μείωση του κινδύνου καταστροφών και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας, μέσω της περιφερειακής πρωτοβουλίας 
SHARE.
Τουρκία: Από την έναρξη της κρίσης, η ΕΕ συνεισέφερε 
21 εκαττομύρια ευρώ για να βοηθήσει περισσότερους από 
160 000 σύριους πρόσφυγες στην Τουρκία, παρέχοντάς τους 
βοήθεια έκτακτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, καταλύματα, αλλά 
και διανομή βασικών μη φαγώσιμων ειδών σε πρόσφυγες, 
τόσο εντός όσο και εκτός των προσφυγικών καταυλισμών.
Τσαντ: Στις αρχές του 2014, 3 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή 
χρηματικών επιχορηγήσεων δόθηκαν για επισιτιστική βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης σε 26 000 φτωχά νοικοκυριά, τα οποία 
πλήττονται από επισιτιστική ανασφάλεια στην περιοχή του 
Σαχέλ.
Τσετσενία: Από το 1999 έως το 2011 η ΕΕ χορήγησε αρωγή 
έκτακτης ανάγκης, ύψους 239 εκατομμυρίων ευρώ, στα 
θύματα της σύρραξης, αλλά και εκτεταμένη στήριξη στις 
πιο ευάλωτες οικογένειες, έτσι ώστε να εγκατασταθούν με 
ασφάλεια.

Y
Υεμένη: Κατά τη διάρκεια του 2014 χορηγήθηκε κατάλληλη 
περίθαλψη και άμεση βοήθεια σε περισσότερους από 
2 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι υποσιτίζονταν ή 
πλήττονταν από επισιτιστική ανασφάλεια και ένοπλες 
συρράξεις, συμπεριλαμβανομένων των εκτοπισθέντων στο 
εσωτερικό της χώρας, των προσφύγων και των παιδιών.

Φ
Φιλιππίνες: Τον Νοέμβριο 2013 η ΕΕ απέστειλε βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης, καθώς και την υποστήριξη της πολιτικής 
προστασίας υπέρ των κοινοτήτων που επλήγησαν από τον 
καταστρεπτικό τυφώνα Haiyan, παρέχοντας άμεση συνδρομή 
σε 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους στις πληγείσες περιοχές.
Φίτζι: Η ΕΕ επκεντρώθηκε σε προγράμματα προετοιμασίας 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και μείωσης του 
κινδύνου, επιδιώκοντας την ενίχυση της ικανότητας του 
τοπικού πληθυσμού να αντιδρά σε μία περιοχή επιρρεπή σε 
καταστροφές. Ύστερα από τις καταστροφικές πλημμύρες το 
2012, 4 500 πληγείσες οικογένειες έλαβαν δέματα με τρόφιμα.
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Avec moins
de

1 %
du budget de l’UE,
soit
un peu plus de
par citoyen européen,

2€

nous venons en aide à plus de 120 millions 
de personnes chaque année.

“Χάρη στη στήριξη 
από την ECHO, έχουμε 
πλέον 5 400 παιδιά που 
φοιτούν σε σχολεία στους 
καταυλισμούς προσφύγων. 
Έχουμε αυξήσει την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση 
από 27 % σε 32 %.”BIRANU WAKA, εθελοντής 
ανθρωπιστικής βοήθειας στο 
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σομαλούς 
πρόσφυγες.
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Με λιγότερο από
το

1 %
του προϋπολογισµού της ΕΕ
που αντιστοιχεί µόλις σε
περίπου ανά
ευρωπαίο πολίτη,

2€

βοηθάµε πάνω από 120 εκατοµµύρια 
ανθρώπους κάθε χρόνο. 



 

 

 

 

Managua
Dakar

Amman

Nairobi

Bangkok

 https://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid
  https://www.twitter.com/eu_echo/

 https://www.flickr.com/photos/69583224@N05/
 http://youtube.com/user/HumanitarianAidECHO

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

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014
ISBN 978-92-79-41505-0, doi:10.2795/31291

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.
Printed in Belgium

KR-01-14-393-EL-N

Η ECHO στο πεδίο δράσης
Η παρουσία της ECHO και οι εταιρικές σχέσεις στο πεδίο δράσης είναι 
ζωτικής σημασίας, την ώρα που θύματα καταστροφών αναζητούν 
βοήθεια από όλες τις γωνιές του κόσμου. Η ECHO συνεργάζεται με 
περισσότερες από 200 ΜΚΟ και οργανισμούς του ΟΗΕ, ούτως ώστε η 
χρηματοδότηση να διοχετεύεται ταχύτατα σε όσους το έχουν ανάγκη. 
300 μέλη του προσωπικού εργάζονται στην έδρα της Επιτροπής 
στις Βρυξέλλες και συντονίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ, 
όπως και τις σχετικές πολιτικές. Ταυτόχρονα, 450 εμπειρογνώμονες 
εργάζονται σε περισσότερες από 39 χώρες, 44 τοπικά και 5 
περιφερειακά γραφεία: Αμμάν, Μπανγκόκ, Μανάγκουα, Ντακάρ και 
Ναϊρόμπι.
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http://youtube.com/user/HumanitarianAidECHO

