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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις βασικές δραστηριότητες και τα επιτεύγματα 

πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας κατά το έτος 2016, 

όπως υλοποιήθηκαν μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας 

και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΓΔ ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 

έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96 

του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, ο 

οποίος προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο η οποία περιλαμβάνει σύνοψη των δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν 

κατά το προηγούμενο έτος. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2016 

Το 2016 οι ανθρωπιστικές κρίσεις αυξήθηκαν σε αριθμό, πολυπλοκότητα και 

σοβαρότητα. Σημειώθηκαν περισσότερες από 50 ένοπλες συγκρούσεις, με ελάχιστη ή 

μηδενική βελτίωση στις πιο σοβαρές κρίσεις μεγάλης κλίμακας, όπως αυτές στη Συρία, 

την Υεμένη, το Νότιο Σουδάν ή την περιοχή της Λίμνης Τσαντ. Οι φυσικές 

καταστροφές, που συνδέονται με ευρύτερες τάσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η 

αστικοποίηση και οι δημογραφικές πιέσεις, εκτιμάται ότι έχουν δημιουργήσει τα 

τελευταία έτη ανθρωπιστικές ανάγκες για 26 εκατομμύρια άτομα ετησίως. Συνολικά, 

περισσότερα από 95 εκατομμύρια άτομα σε 40 χώρες χρειάστηκαν ανθρωπιστική 

βοήθεια το 2016 και σχεδόν 65 εκατομμύρια άτομα (τα μισά εκ των οποίων παιδιά) 

εκτοπίστηκαν διά της βίας —αριθμός μεγαλύτερος από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. 

Σε αυτό το δραματικό πλαίσιο, ο προϋπολογισμός ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ το 

2016 ήταν υψηλότερος από ποτέ και ανήλθε σε 1,8 δισ. EUR1.  

Αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία 

Σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ το 2016 

αφορούσε την υποστήριξη των προσφύγων στις χώρες που πλήττονται πιο άμεσα από 

την κρίση στη Συρία, καθώς και των ατόμων στο εσωτερικό της Συρίας που 

χρειάζονταν ανθρωπιστική βοήθεια.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διέθεσε 454 εκατ. EUR σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη 

Συρία και τις γειτονικές χώρες, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο 

πλαίσιο της διάσκεψης του Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 2016.  

Στο εσωτερικό της Συρίας, το ήμισυ σχεδόν της ανθρωπιστικής βοήθειας της 

Επιτροπής διατέθηκε σε άμεσες επιχειρήσεις διάσωσης και επείγουσες ανθρωπιστικές 

επιχειρήσεις. Επιπλέον, η βοήθεια περιλάμβανε την παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού, 

υπηρεσιών αποχέτευσης και υγιεινής, την παροχή τροφίμων, την προστασία των 

παιδιών και την παροχή ειδών έκτακτης ανάγκης. Στην Ιορδανία και τον Λίβανο, η 

χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ συνέβαλε στη χρηματική 

ενίσχυση των πλέον ευάλωτων προσφύγων, στη διασφάλιση δευτεροβάθμιας 

                                                            
1  Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 173 εκατ. EUR. 
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υγειονομικής περίθαλψης με στόχο τη διάσωση, στην άτυπη μάθηση, καθώς και στην 

παροχή στέγης, νερού, υγιεινής και αποχέτευσης. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν 

επίσης στη σθεναρή προώθηση σε διεθνές επίπεδο της απρόσκοπτης πρόσβασης σε 

ανθρωπιστική βοήθεια, της προστασίας των προσφύγων και του σεβασμού του 

διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. 

Το 2016 η ΕΕ θέσπισε τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία2, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των τριών εκατομμυρίων προσφύγων που 

φιλοξενούνται στην Τουρκία. Τα 1,4 δισ. EUR του σκέλους ανθρωπιστικής βοήθειας 

της Διευκόλυνσης για το 2016 και το 2017 εστιάζουν στην υποστήριξη κυρίως των 

προσφύγων που βρίσκονται εκτός καταυλισμών (που αποτελούν τη μεγάλη 

πλειονότητα των προσφύγων στην Τουρκία και είναι επίσης τα πλέον ευάλωτα άτομα). 

Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, μέσω του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων και 

της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου, εγκαινίασε το μεγαλύτερο έως σήμερα 

ανθρωπιστικό πρόγραμμα της ΕΕ, το Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας Εκτάκτου 

Ανάγκης (ESSN), με στόχο την παροχή μηνιαίων μεταφορών μετρητών μέσω 

χρεωστικών καρτών σε ένα εκατομμύριο εκ των πλέον ευάλωτων προσφύγων. 

Απόκριση στις ανθρωπιστικές ανάγκες της Αφρικής 

Όπως και τα προηγούμενα έτη, η απόκριση στις ανθρωπιστικές κρίσεις στην Αφρική 

αποτέλεσε σημαντικό μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, με ιδιαίτερη 

επικέντρωση στις περίπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο Σαχέλ και το Κέρας 

της Αφρικής, καθώς και στην περιοχή της Λίμνης Τσαντ, όπου οι κρίσεις επισιτιστικής 

ασφάλειας συνδυάστηκαν με αρκετές παρατεταμένες συγκρούσεις. Συνολικά, η 

Επιτροπή διέθεσε 747 εκατ. EUR σε κρίσεις στην υποσαχάρια Αφρική. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα μεγαλύτερα κονδύλια διατέθηκαν στο Σουδάν και το Νότιο Σουδάν  

(192 εκατ. EUR), στο Κέρας της Αφρικής (203 εκατ. EUR), καθώς και στη Δυτική 

Αφρική (140 εκατ. EUR). Τόσο στο Κέρας της Αφρικής όσο και στο Σαχέλ, κεντρικό 

στοιχείο της στρατηγικής της Επιτροπής αποτέλεσε η διασφάλιση στενών δεσμών με 

την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ, με γνώμονα την υποστήριξη της ανθεκτικότητας των 

πληγεισών κοινοτήτων. Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ), η ΕΕ παρέμεινε 

ιδιαίτερα ενεργός χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας, στο πλαίσιο της σταθερής 

δέσμευσης υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την ΚΑΔ, παρέχοντας βραχυπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη βοήθεια και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας για τα 

θύματα των συγκρούσεων στην ίδια τη χώρα, καθώς και για τους πρόσφυγες στις 

γειτονικές χώρες. 

Ιράκ, ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρεια Αφρική 

H ΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στα θύματα των 

συγκρούσεων στο Ιράκ (159 εκατ. EUR) και, παράλληλα, πρωτοστάτησε στις 

προσπάθειες διεθνούς ευαισθητοποίησης (μεταξύ άλλων, μέσω της διοργάνωσης 

εκδήλωσης υψηλού επιπέδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών από τον 

Επίτροπο κ. Στυλιανίδη). Η ΕΕ συνεισέφερε επίσης στην αποστολή και τον συντονισμό 

βοήθειας σε είδος από τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω του μηχανισμού πολιτικής 

προστασίας της ΕΕ3 στο πλαίσιο των συγκρούσεων γύρω από τη Μοσούλη.  

                                                            
2  Απόφαση της Επιτροπής C(2015) 9500, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τον συντονισμό των ενεργειών της Ένωσης και των 

κρατών μελών μέσω συντονιστικού μηχανισμού, της διευκόλυνσης στήριξης της Τουρκίας για τους πρόσφυγες (ΕΕ C 407 

της 8.12.2015, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2017, σχετικά με 

τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, για την τροποποίηση της απόφασης C(2015) 9500 της Επιτροπής της 

24ης Νοεμβρίου 2015. 
3  http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en 
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Επιπλέον, η ΕΕ εξακολούθησε να παρέχει σημαντική στήριξη στις ανθρωπιστικές 

επιχειρήσεις στην Υεμένη (70 εκατ. EUR), όπου η κατάσταση συνέχισε να 

επιδεινώνεται τόσο σε επίπεδο βασικών ανθρωπιστικών αναγκών όσο και σε επίπεδο 

σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και στην Παλαιστίνη 

(25 εκατ. EUR). Στη Βόρεια Αφρική, παρασχέθηκε συνεχής στήριξη για την κάλυψη 

των ανθρωπιστικών αναγκών των προσφύγων Σαχράουι, καθώς και του πληθυσμού 

που επλήγη από τις συγκρούσεις στη Λιβύη. 

Ουκρανία 

Η ΕΕ παρέμεινε ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς ανθρωπιστικής βοήθειας στην 

κρίση στην Ουκρανία, παρέχοντας τρόφιμα, στέγαση, υγειονομικές υπηρεσίες και 

ψυχολογική υποστήριξη στους πλέον ευπαθείς πληθυσμούς που πλήττονται από τις 

συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία. Συνολικά, διατέθηκαν 28,4 εκατ. EUR για την 

απόκριση της ΕΕ στην ανθρωπιστική κρίση. 

 

Απόκριση σε φυσικές καταστροφές 

Η άμεση και αποτελεσματική απόκριση στις φυσικές καταστροφές αποτέλεσε επίσης 

βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή το 2016. Η απόκριση αυτή βασίζεται, αφενός, 

στην ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται μέσω οργανισμών εταίρων και, αφετέρου, 

στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ο οποίος διευκολύνει και συντονίζει τη 

βοήθεια σε είδος των κρατών μελών μέσω του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ). 

Το 2016 βασική προτεραιότητα αποτέλεσε η απόκριση στο φαινόμενο El Niño του 

2016, ένα από τα χειρότερα έως τώρα. Η Επιτροπή διέθεσε 298 εκατ. EUR σε 

επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια για τα άτομα που επλήγησαν από το φαινόμενο El 

Niño. 

Η Επιτροπή ήταν επίσης έτοιμη να παράσχει στήριξη στην περίπτωση αιφνίδιας 

επέλευσης καταστροφών. Συγκεκριμένα, η ΕΕ παρείχε χρηματοδότηση για την 

υποστήριξη των θυμάτων του τροπικού κυκλώνα Winston στα Φίτζι και της ξηρασίας 

στην Παπουασία-Νέα Γουινέα, καθώς και για την παροχή βοήθειας στους πληθυσμούς 

που επλήγησαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στον Ισημερινό το 2016, τόσο με τη 

μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας όσο και με την κινητοποίηση της ευρωπαϊκής βοήθειας 

πολιτικής προστασίας. 

Οριζόντια θέματα 

Εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

Η ενίσχυση της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αναδείχτηκε σε μείζονα 

προτεραιότητα για την Επιτροπή τα τελευταία έτη. Το 2016 η Επιτροπή διέθεσε 

περισσότερο από το 4 % του αρχικού προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας σε 

προγράμματα εκπαίδευσης σε σχέση με τις ανθρωπιστικές κρίσεις, σύμφωνα με τις 

δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Επίτροπος κ. Στυλιανίδης στην αρχή της θητείας του. 

Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής 

Η Επιτροπή συμμετείχε ενεργά στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής 

(WHS), η οποία διεξήχθη στις 23-24 Μαΐου 2016 στην Κωνσταντινούπολη. Η ΕΕ 
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ανέλαβε περίπου 100 δεσμεύσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται η θέσπιση νέας πολιτικής 

προσανατολισμένης στην ανάπτυξη για τον αναγκαστικό εκτοπισμό4, η κατάρτιση νέων 

κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ανθρωπιστική προστασία, η ενεργός 

συμμετοχή και υπογραφή της «Μεγάλης Συμφωνίας» με στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της βοήθειας, η συνέχιση της 

χρηματοδότησης για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από τον 

προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και υπογραφή του Χάρτη για την 

ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην ανθρωπιστική δράση5 και του Χάρτη για τις 

αστικές κρίσεις6. 

Η «Μεγάλη Συμφωνία» 

Η Επιτροπή πρωτοστάτησε στη διαπραγμάτευση της «Μεγάλης Συμφωνίας», κατά την 

προετοιμασία της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής, καθώς και κατά το 

πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων. Με τη «Μεγάλη Συμφωνία», οι χορηγοί και 

οι εκτελεστικοί οργανισμοί έχουν δεσμευτεί για ένα πακέτο μέτρων για την αύξηση της 

αποδοτικότητας της ανθρωπιστικής δράσης, στο πνεύμα της κοινής δράσης και των 

αμοιβαίων δεσμεύσεων. Εκτός από τον ρόλο της ως καταλύτη για τη «Μεγάλη 

Συμφωνία» στο σύνολό της, η Επιτροπή συμβάλλει στη διαχείριση του άξονα εργασιών 

για την αμερόληπτη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των ανθρωπιστικών αναγκών. Ο 

εν λόγω άξονας εργασιών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς θέτει τα θεμέλια για 

τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση, καθώς και για τη στοχευμένη και 

την αποδοτική ανθρωπιστική απόκριση. 

Η σύνδεση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης 

Η σημασία της σύνδεσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης ήταν στο 

προσκήνιο των συζητήσεων τόσο σε πολυάριθμες πολυμερείς συναντήσεις όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2016 σημειώθηκε πρόοδος από αυτήν την άποψη τόσο σε 

επίπεδο πολιτικής (π.χ. η ανανεωμένη «Ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη»7, η 

Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής (WHS) και η «Μεγάλη Συμφωνία») όσο 

και σε επιχειρησιακό επίπεδο.   

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνεργάστηκαν στενά στην Αϊτή για την απόκριση στον 

τυφώνα Matthew, κυρίως με στόχο την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς 

και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της υπαίθρου και των αστικών περιοχών. Στη 

Νιγηρία αναπτύχθηκε μια κοινή προσέγγιση ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση της 

περίπλοκης κρίσης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

έλαβαν προκαταρκτικά μέτρα για την από κοινού επιλογή πιλοτικών χωρών για την 

περαιτέρω ενίσχυση και την ανάδειξη της σύνδεσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας 

και αναπτυξιακής συνεργασίας.  

Στις περιπτώσεις αναγκαστικού εκτοπισμού, οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) συνεργάζονται στενά για τη στήριξη 

των επιχειρήσεων στον τομέα, για την ανάπτυξη μιας συνολικής, αναπτυξιακής 

προσέγγισης των αναγκαστικών εκτοπισμών. Πρόκειται επίσης για συνέχεια της 

Διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, που εγκρίθηκε 

από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Σεπτεμβρίου 2016. Επιπλέον, 

                                                            
4  Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ζώντας με αξιοπρέπεια: από την εξάρτηση στην αυτονομία. Αναγκαστικές εκτοπίσεις και 

ανάπτυξη», COM(2016) 234 final 
5  http://humanitariandisabilitycharter.org/ 
6  https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/05/Global-Alliance-for-Urban-Crises-Charter-for-WHS-Final.pdf 
7  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en 

https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/05/Global-Alliance-for-Urban-Crises-Charter-for-WHS-Final.pdf
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αυτή η συνεργασία συμβάλλει στην προώθηση της εφαρμογής της συνολικής 

στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δημοσιεύθηκε το 2016. 

Η ανθρωπιστική και αναπτυξιακή συνεργασία ενισχύθηκε, προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών που πλήττονται από κρίσεις και 

συγκρούσεις και να δημιουργήσει πιο βιώσιμα εκπαιδευτικά συστήματα σε ευάλωτα 

περιβάλλοντα που έχουν πληγεί από κρίσεις, με το ταμείο «Η εκπαίδευση δεν μπορεί 

να περιμένει», το οποίο συστάθηκε στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής. 

Η Επιτροπή συνέχισε να ακολουθεί επίσης την προσέγγιση σύνδεσης ανθρωπιστικής 

βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας, με στόχο τη βελτίωση της επισιτιστικής και 

διατροφικής ασφάλειας στο Σαχέλ μέσω της πρωτοβουλίας «Παγκόσμια συμμαχία για 

την ανθεκτικότητα» (AGIR). Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ διέθεσε 1,5 δισ. EUR στην 

αναπτυξιακή βοήθεια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης της 

ανθεκτικότητας στη Δυτική Αφρική για την περίοδο 2014-2020. 

Η κρίση του El Niño κατά τα έτη 2015/2016 αποτελεί ένα ακόμη καλό παράδειγμα 

κοινής δράσης μεταξύ ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών φορέων, καθώς και μεταξύ 

της διεθνούς κοινότητας και των εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων. Η συνολική 

χρηματοδότηση της ΕΕ ανήλθε σε 539 εκατ. EUR. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της σε χώρες που πλήττονται από κρίσεις, η ΕΕ 

εξακολούθησε να εφαρμόζει την αρχή της «μη πρόκλησης ζημίας» και προσπάθησε να 

εξασφαλίσει μια προσέγγιση στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι συγκρούσεις στις 

υποστηριζόμενες δράσεις.  

Χρηματική ενίσχυση ως μέσο παροχής βοήθειας 

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της «Μεγάλης Συμφωνίας», η Επιτροπή 

διεύρυνε περαιτέρω τη χρήση της χρηματικής ενίσχυσης στις κατάλληλες περιπτώσεις. 

Η χρηματική ενίσχυση ως μέσο παροχής βοήθειας χρησιμοποιείται ολοένα και 

περισσότερο υπό τη μορφή μεταφορών πολλαπλών χρήσεων χωρίς περιορισμούς, οι 

οποίες προσφέρουν αξιοπρέπεια, δυνατότητα επιλογής και ευελιξία στον στοχευόμενο 

πληθυσμό. Άλλα πλεονεκτήματα της χρήσης της χρηματικής ενίσχυσης ως μέσου 

παροχής βοήθειας είναι ότι επιτρέπει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, είναι συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη και, συνεπώς, παρέχει βελτιωμένη αποτελεσματικότητα για 

τους χορηγούς και τους φορολογούμενους, με αποτέλεσμα την παροχή μεγαλύτερης 

βοήθειας στον πλέον ευάλωτο πληθυσμό. Όπου ήταν εφικτό και σκόπιμο, έγιναν 

προσπάθειες για την ευθυγράμμιση με τους τοπικούς και εθνικούς μηχανισμούς, όπως 

τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. 

Αναγκαστικός εκτοπισμός 

Δεδομένης της δραματικής αύξησης του αριθμού των εκτοπισθέντων λόγω 

συγκρούσεων σε ολόκληρο τον κόσμο και της ανησυχητικής τάσης παράτασης των 

καταστάσεων εκτοπισμού, η Επιτροπή ενέκρινε επίσημα μια νέα, προσανατολισμένη 

στην ανάπτυξη προσέγγιση πολιτικής για τον αναγκαστικό εκτοπισμό. Η πολιτική 

αποσκοπεί στην πρόληψη του παρατεταμένου αναγκαστικού εκτοπισμού και τη 

σταδιακή απεξάρτηση από την ανθρωπιστική βοήθεια στις υφιστάμενες καταστάσεις 

εκτοπισμού. Το επίκεντρο της νέας προσέγγισης είναι η προώθηση της αυτονομίας και 

η παροχή στους εκτοπισμένους της δυνατότητας να ζουν με αξιοπρέπεια 

συνεισφέροντας στις κοινωνίες που τους φιλοξενούν, έως ότου είναι δυνατή η εκούσια 

επιστροφή ή επανεγκατάστασή τους. Επιπλέον, για τη βελτίωση του γνωσιακού 
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υπόβαθρου σχετικά με τις καταστάσεις παρατεταμένου εκτοπισμού και τα αίτιά τους, 

τον Ιούνιο του 2016 ιδρύθηκε το Κέντρο γνώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

θέματα μετανάστευσης και δημογραφίας (KCMD). 

Λησμονημένες κρίσεις 

Η ΕΕ εξακολούθησε να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των θυμάτων των 

«λησμονημένων κρίσεων», στα οποία διατίθεται γενικά τουλάχιστον το 15 % του 

αρχικού προϋπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η ΕΕ συνέχισε την 

ανθρωπιστική της στήριξη προς τους πρόσφυγες Σαχράουι στην Αλγερία, τους 

εκτοπισμένους στο εσωτερικό της Μιανμάρ και το Σουδάν, τους πληθυσμούς που 

πλήττονται από τις συγκρούσεις στο Πακιστάν και τους πρόσφυγες του Νταρφούρ στο 

Τσαντ. 

Εργαλειοθήκη έκτακτης ανάγκης 

Η Εργαλειοθήκη έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια έχει 

σχεδιαστεί με σκοπό την ταχεία απόκριση σε περιπτώσεις αιφνίδιας επέλευσης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Αποτελείται από τρεις μηχανισμούς χρηματοδότησης: 

για επιδημίες· για μικρής κλίμακας αποκρίσεις· και για την υποστήριξη του Έκτακτου 

ταμείου για την αντιμετώπιση των καταστροφών (DREF) της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

των Εταιριών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Η χρηματοδότηση 

ανήλθε συνολικά σε 11,5 εκατ. EUR, εκ των οποίων 3,5 εκατ. EUR διατέθηκαν σε 

επιδημίες, 5 εκατ. EUR σε μικρής κλίμακας αποκρίσεις και  

3 εκατ. EUR στο DREF. 

ECHO Flight και άλλες επιχειρήσεις ανθρωπιστικών μεταφορών και υλικοτεχνικής 

στήριξης 

Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίσεων, οι ανθρωπιστικές αεροπορικές υπηρεσίες είναι ο 

μόνος τρόπος πρόσβασης σε απομακρυσμένες περιοχές και προσέγγισης των 

πληθυσμών που χρήζουν βοήθειας, λόγω περιορισμών ασφαλείας ή έλλειψης 

κατάλληλων υποδομών. Οι ανθρωπιστικές αεροπορικές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται 

επίσης για ιατρικές εκκενώσεις και εκκενώσεις για λόγους ασφαλείας. Για την 

αντιμετώπιση των εν λόγω αναγκών πρόσβασης σε μη ασφαλείς ή άλλες δύσκολες 

συνθήκες, η Επιτροπή χρηματοδοτεί συγκεκριμένα προγράμματα μεταφορών και 

υλικοτεχνικής υποστήριξης, κυρίως μέσω της αεροπορικής υπηρεσίας ανθρωπιστικής 

βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών και της μόνιμης διοργανικής επιτροπής του ΟΗΕ για 

την υλικοτεχνική υποστήριξη «Logistics Cluster» (συνολικού ύψους 20,97 εκατ. EUR). 

Η Επιτροπή έχει επίσης τη δική της αεροπορική υπηρεσία ECHO Flight η οποία 

απευθύνεται σε εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων σε περιοχές που 

πλήττονται από κρίσεις στην υποσαχάρια Αφρική (με προϋπολογισμό περίπου 

14 εκατ. EUR).  
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Αξιολόγηση των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας 

Η διάρκεια του προγράμματος αξιολόγησης της ΓΔ ECHO είναι πενταετής· το 

πρόγραμμα έχει στόχο την πλήρη κάλυψη των δραστηριοτήτων της ΓΔ ECHO κατά την 

εν λόγω περίοδο. Για την ανθρωπιστική βοήθεια, αυτό εξασφαλίζεται με τη διεξαγωγή 

σειράς γεωγραφικών και θεματικών αξιολογήσεων που καλύπτουν όλες τις σημαντικές 

πτυχές των παρεμβάσεων ανθρωπιστικής βοήθειας της ΓΔ ECHO. Επιπλέον, διεξάγεται 

μία συνολική αξιολόγηση για κάθε πενταετή περίοδο, η οποία βασίζεται σε 30 

διενεργηθείσες αξιολογήσεις και, κατά περίπτωση, σε συμπληρωματική έρευνα. Μια 

συνολική διαδικασία αυτού του είδους, η οποία καλύπτει την περίοδο 2012-2016, 

διεξάγεται επί του παρόντος το 2017. Η εν λόγω αξιολόγηση εξετάζει τη γενική 

εφαρμογή της πολιτικής ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ. 
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Προϋπολογισμός 2016 

1. Κατάλογος συμφωνιών χρηματοδότησης που συνήφθησαν από τη ΓΔ ECHO:8:  

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2016.pdf 

2. Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΓΔ ECHO για το 2016  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ECHO ΓΙΑ ΤΟ 
2016 

  
Περιοχή/χώρα Ποσό 

Αφρική 767 

Σουδάν & Νότιο Σουδάν 192 

Κεντρική Αφρική 94 

Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών 63 

Κέρας της Αφρικής 203 

Μεσημβρινή Αφρική, Ινδικός Ωκεανός 47 

Δυτική Αφρική 140 

Βόρεια Αφρική 20 

Αφρική 10 

Μέση Ανατολή και ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες 747 

Μέση Ανατολή 634 

Ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες  114 

Ασία, Ειρηνικός 119 

Νότια, Δυτική και Κεντρική Ασία 73 

Νοτιοανατολική Ασία και Ειρηνικός 47 

Κεντρική & Νότια Αμερική, Καραϊβική 46 

Κεντρική & Νότια Αμερική, Καραϊβική 28 

Καραϊβική 18 

Παγκόσμιες καταστροφές 41 

Πολιτική προστασία 42 

Εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ 8 

Διανομή γαλακτοκομικών 30 

Συμπληρωματικές επιχειρήσεις και στήριξη 89 

ΣΥΝΟΛΟ 1 889 

  

 
(σε εκατ. EUR) 

 

  

                                                            
8 Συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών των σχετικών οργανισμών εταίρων. 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2016.pdf
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 

 Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη ΓΔ ECHO: 
http://ec.europa.eu/echo/en 

 Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής το 2016 στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας:  

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en 

 Επιχειρησιακές πληροφορίες σχετικά με προηγούμενα έτη:  

http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm 

 Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2016, ΓΔ ECHO: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2016_en 

 Ετήσια έκθεση του 2016 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις: 

https://ec.europa.eu/info/node/10237 

 Εκθέσεις αξιολόγησης της ΓΔ ECHO: 

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en 

 Δεδομένα σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη: https://euaidexplorer.ec.europa.eu 

 Κατάλογος εταίρων που χρηματοδοτήθηκαν το 2016: 

ΕΤΑΙΡΟΙ 2016 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

  

Ονομασία εταίρου Εθνικότητα εταίρου 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ES ΙΣΠΑΝΙΑ 

ACTED - FR ΓΑΛΛΙΑ 

ACTION AGAINST HUNGER - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ACTION CONTRE LA FAIM - FR ΓΑΛΛΙΑ 

ACTIONAID - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ADRA DANMARK - DK ΔΑΝΙΑ 

ADRA DEUTSCHLAND E.V. - DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

AGA KHAN FOUNDATION - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

AGENCY FOR CO-OPERATION AND RESEARCH 
IN DEVELOPMENT - UK 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

http://ec.europa.eu/echo/en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en
http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2016_en
https://ec.europa.eu/info/node/10237
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
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AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS 

FRONTIERES - FR 
ΓΑΛΛΙΑ 

ALLIANCE POUR L'ACTION MEDICALE 
INTERNATIONALE - FR  

ΓΑΛΛΙΑ 

ÄŒLOVEK V TÃ•SNI, O.P.S. - CZ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ARBEITER-SAMARITER-BUND DEUTSCHLAND 

E.V. - DE 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ARTSEN ZONDER GRENZEN - NL ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI 
LAICI- SERVIZIO DI PACE - IT 

ΙΤΑΛΙΑ 

CARE - AT ΑΥΣΤΡΙΑ 

CARE - DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

CARE - FR ΓΑΛΛΙΑ 

CARE - NL ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 

CARE - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

CARITAS - AT ΑΥΣΤΡΙΑ 

CARITAS - CH ΕΛΒΕΤΙΑ 

CARITAS - DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

CARITAS - FR ΓΑΛΛΙΑ 

CARITAS - LU ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS 
DEVELOPMENT - UK 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

CESVI FONDAZIONE ONLUS – IT ΙΤΑΛΙΑ 

CHRISTIAN AID - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

COMITATO INTERNAZIONALE PER LO 
SVILUPPO DEI POPOLI - IT 

ΙΤΑΛΙΑ 

CONCERN WORLDWIDE - IE ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - IT ΙΤΑΛΙΑ 

DANISH COMMITTEE FOR AID TO AFGHAN 
REFUGEES - DK 

ΔΑΝΙΑ 

DANSK FLYGTNINGEHJAELP - DK ΔΑΝΙΑ 
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DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. - DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

EVANGELISCHES WERK FÜR DIAKONIE UND 
ENTWICKLUNG E.V. - DE 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (FAO) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

FEDERACION DE ASOCIACIONES MEDICUS 

MUNDI ESPAÑA - ES 
ΙΣΠΑΝΙΑ 

FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL - FR ΓΑΛΛΙΑ 

FOLKEKIRKENS NODHJAELP - DK ΔΑΝΙΑ 

FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA 

ONLUS - IT 
ΙΤΑΛΙΑ 

FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA 
IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL - ES 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

FUNDACION OXFAM INTERMON - ES ΙΣΠΑΝΙΑ 

FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA - 

ES 
ΙΣΠΑΝΙΑ 

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN - ES ΙΣΠΑΝΙΑ 

GOAL - IE ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE - IT ΙΤΑΛΙΑ 

HELP - HILFE ZUR SELBSTHILFE E.V. - DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

HELPAGE INTERNATIONAL - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

(ΔΕΕΣ) 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ 
ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ (ΔΟΕΕΣ) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

INTERNATIONAL MEDICAL CORPS - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

INTERNATIONAL NGO SAFETY ORGANISATION 
- UK 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

INTERSOS - IT ΙΤΑΛΙΑ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
(ΔΟΜ) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

JOHANNITER-UNFALL-HILFE E.V. - DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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KIRKENS NØDHJELP - NO  ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

KIRKON ULKOMAANAPU SR. - FI ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

LA CHAINE DE L'ESPOIR - FR ΓΑΛΛΙΑ 

LUTHERAN WORLD FEDERATION - CH  ΕΛΒΕΤΙΑ 

MALTESER HILFSDIENST E.V. - DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

MEDECINS DU MONDE - BE ΒΕΛΓΙΟ 

MEDAIR - CH ΕΛΒΕΤΙΑ 

MEDECINS DU MONDE - FR ΓΑΛΛΙΑ 

MEDECINS SANS FRONTIERES - BE ΒΕΛΓΙΟ 

MEDECINS SANS FRONTIERES - CH ΕΛΒΕΤΙΑ 

MEDICO INTERNATIONAL E.V - DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA - ES ΙΣΠΑΝΙΑ 

MERCY CORPS EUROPE - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

MISSION AVIATION FELLOWSHIP 
INTERNATIONAL - UK 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

MISSION OST FORENING - DK ΔΑΝΙΑ 

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA 

LIBERTAD - ES 
ΙΣΠΑΝΙΑ 

MUSLIM AID - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL – NO ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

OXFAM – UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

OXFAM ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE – IT ΙΤΑΛΙΑ 

OXFAM-SOLIDARITE(IT) – BE ΒΕΛΓΙΟ 

PELASTAKAA LAPSET - RÄDDA BARNEN - FI  ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

PLAN INTERNATIONAL - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

PLAN INTERNATIONAL SVERIGE 
INSAMLINGSSTIFTELSE - SE 

ΣΟΥΗΔΙΑ 



 

Ετήσια έκθεση για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και για την εφαρμογή τους το 

2016 

15 

 

PLAN IRELAND CHARITABLE ASSISTANCE - IE ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

POLSKA AKCJA HUMANITARNA - PL ΠΟΛΩΝΙΑ 

PRACTICAL ACTION - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE - FR ΓΑΛΛΙΑ 

RADDA BARNENS RIKSFORBUND - SE ΣΟΥΗΔΙΑ 

RED BARNET - DK ΔΑΝΙΑ 

RED CROSS - BE ΒΕΛΓΙΟ 

RED CROSS - DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

RED CROSS - DK ΔΑΝΙΑ 

RED CROSS - ES ΙΣΠΑΝΙΑ 

RED CROSS - FI ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

RED CROSS - FR ΓΑΛΛΙΑ 

RED CROSS - LU ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

RED CROSS - NL ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 

RED CROSS - NO ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

RED CROSS - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

REDD BARNA - NO ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

REDR - ENGINEERS FOR DISASTER RELIEF - 
UK 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

RELIEF INTERNATIONAL - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

SAVE THE CHILDREN - NL ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS - IT ΙΤΑΛΙΑ 

SOLIDAR SUISSE - CH ΕΛΒΕΤΙΑ 

SOLIDARITES INTERNATIONAL - FR ΓΑΛΛΙΑ 

SOS SAHEL INTERNATIONAL FRANCE - FR ΓΑΛΛΙΑ 
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SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL - AT ΑΥΣΤΡΙΑ 

STICHTING OXFAM NOVIB - NL ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 

STICHTING WAR CHILD - NL ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 

STICHTING WORLD VISION NEDERLAND - NL ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 

SVENSKA KYRKAN - SE ΣΟΥΗΔΙΑ 

TEARFUND - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

TERRE DES HOMMES - CH ΕΛΒΕΤΙΑ 

THE INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION 
COMMISSION - CH 

ΕΛΒΕΤΙΑ 

THE SAVE THE CHILDREN FUND - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

TIERÄRZTE OHNE GRENZEN E.V. - DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE - FR ΓΑΛΛΙΑ 

TROCAIRE - IE ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (UN - 

OCHA) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (UN - 
OHCHR) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΟΗΕ - ΠΑΝΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
(UN - PAHO) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ (UNDP) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ (UNESCO) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ (UNFPA) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (UNHCR) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ (UNICEF) 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
(UNISDR) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (UNOPS) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ (UNRWA) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
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ΜΟΝΑΔΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ 

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (UN WOMEN) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΠΤ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

WORLD VISION - DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

WORLD VISION - UK ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ZOA - NL ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
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