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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις βασικές δραστηριότητες και επιτεύγματα πολιτικής 
της Επιτροπής στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας 
κατά το έτος 2014, όπως υλοποιήθηκαν μέσω της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO). 

Ο κ. Στυλιανίδης διαδέχθηκε την κ. Georgieva στη θέση του Επιτρόπου 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, την 1η Νοεμβρίου 2014, με την 
εντολή να συνδράμει στην αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων σε όλο τον 
κόσμο και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών πολιτικής προστασίας ανά 
την Ευρώπη για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών στην 
Ευρώπη και εκτός αυτής1. Η αποστολή της ECHO να συμβάλλει στη διάσωση και 
διαφύλαξη της ζωής, στην πρόληψη ή ανακούφιση της ανθρώπινης οδύνης και στη 
διασφάλιση της ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας των πληθυσμών που πλήττονται 
από κρίσεις εκπληρώνεται μέσω επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής 
προστασίας. 

Μέσω της ECHO, η Επιτροπή κινητοποιεί βοήθεια για ανθρώπους που βρίσκονται σε 
κατάσταση ανάγκης σε όλο τον κόσμο. Η αρωγή αποτελεί θεμελιώδη έκφραση της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και βασίζεται στα άρθρα 196 και 214 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η οποία αποτελεί τη νομική βάση της ΕΕ 
για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας. 

Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ εξασφαλίζει την επιβίωση κοινοτήτων και 
ανθρώπων που είναι θύματα νέων, επαναλαμβανόμενων ή παρατεταμένων κρίσεων. 
Τους προσφέρει τη δυνατότητα να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για μελλοντικές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Συμπληρωματικές επιχειρήσεις πολιτικής 
προστασίας προσφέρουν άμεση υποστήριξη με ομάδες εμπειρογνωμόνων, εξοπλισμό 
διάσωσης και παρακολούθηση των εν εξελίξει καταστροφών σε πραγματικό χρόνο, 
τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και αλλού. Σε περίπτωση καταστροφής, η 
έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας μπορεί να αποδειχθεί 
κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ανταποκρίθηκαν 
αποτελεσματικά στην πρόκληση αντιμετώπισης των σημαντικότερων αναγκών στη 
διάρκεια του 2014 και συνέχισαν να παρέχουν μεγάλο μέρος της συνολικής 
καταγεγραμμένης διεθνούς ανθρωπιστικής απόκρισης2. 

 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Με την κινητοποίηση των μέσων ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας 
που διαθέτει, η ΕΕ παρείχε το 2014 ουσιαστική έκτακτη βοήθεια βάσει των αναγκών η 

                                                 
1  Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση της δράσης του, ο Επίτροπος συμβάλλει στο έργο του Ύπατου 

Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας/Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και τον 
συντονισμό του έργου όλων των Επιτρόπων στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων. Στην εν λόγω προσέγγιση 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο ειδικός τρόπος δράσης κατά την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία πρέπει να 
παρέχεται σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, αποκλειστικά με βάση τις 
ανάγκες των πληττόμενων πληθυσμών, σύμφωνα με την «ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική 
βοήθεια». 

2  Με βάση τα στοιχεία στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας χρηματοδοτικής παρακολούθησης (Financial Tracking 
Service) που διαχειρίζεται η UNOCHA·  
https://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=home). 

https://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=home
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οποία αντιστοιχούσε σε συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 1273 εκατ. 
ευρώ:3  

• Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτέλεσαν, αθροιστικά, τον μεγαλύτερο διεθνή 
χορηγό ανθρωπιστικής βοήθειας και βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή σε όλες 
τις μείζονες κρίσεις παγκοσμίως, ιδιαίτερα κατά την αντιμετώπιση των κρίσεων 
στη Συρία, το Ιράκ, το Νότιο Σουδάν, την Κεντροαφρικανική ∆ημοκρατία 
(ΚΑ∆), και την αντιμετώπιση της κρίσης που πυροδότησε η νόσος του Έμπολα· 

• Χορηγήθηκε βοήθεια σε περίπου 121 εκατομμύρια ανθρώπους που 
επλήγησαν από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές ή από παρατεταμένες 
κρίσεις· 

• Χορηγήθηκε ανθρωπιστική βοήθεια στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς σε 
περισσότερες από 80 χώρες· 

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ΚΣΑΚΕΑ), το 
οποίο λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση, αποτελεί το κομβικό σημείο του 
συστήματος της Επιτροπής για την αντιμετώπιση κρίσεων εντός αλλά και εκτός της ΕΕ, 
όπου είναι δυνατό. Το ΚΣΑΚΕΑ είναι επίσης το πρώτο σημείο εισόδου για κάθε αίτημα 
βοήθειας δυνάμει της ρήτρας αλληλεγγύης· 

• Η σύγκρουση στη Συρία συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση για τέταρτο συνεχές 
έτος και παραμένει η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση και κρίση ασφάλειας σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η ανθρωπιστική απόκριση σε αυτή την πολύπλοκη κρίση 
συνέχισε να επιβαρύνει υπέρογκα τους προϋπολογισμούς ανθρωπιστικής 
βοήθειας. Σε μια προσπάθεια να συνδράμει τους βαρύτερα πληγέντες, η ΕΕ 
διέθεσε κονδύλια ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που 
αναδεικνύει την Ευρώπη στον μεγαλύτερο μεμονωμένο χορηγό βοήθειας· 

• Καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της 
επιδημίας της νόσου του Έμπολα στη δυτική Αφρική. Η Επιτροπή ήταν από 
τους πρώτους διεθνείς χορηγούς που ανταποκρίθηκαν στην αναδυόμενη κρίση 
τον Μάρτιο και, ενεργοποιώντας διάφορα μέσα, συνεισέφερε πάνω από 414 
εκατ. ευρώ σε άμεσες ενισχύσεις προς τις πληττόμενες χώρες και για ιατρική 
έρευνα, αυξάνοντας τη συνολική συνεισφορά της ΕΕ σε 1,2 δισεκατομμύρια 
ευρώ το 2014. Με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής απόκρισης, ο Επίτροπος 
Στυλιανίδης διορίστηκε τον Οκτώβριο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως 
συντονιστής της ΕΕ για την αντιμετώπιση του Έμπολα· 

• Το πρώτο φόρουμ της ΕΕ για την ανθεκτικότητα, το οποίο διοργανώθηκε 
στις 28 Απριλίου από την ECHO και τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Ανάπτυξης 
και Συνεργασίας (DEVCO), προσέλκυσε το ενδιαφέρον 160 συμμετεχόντων από 
διάφορους οργανισμούς και με διαφορετικό υπόβαθρο. Η Επιτροπή απέδειξε 
την ισχυρή προσήλωσή της στον στόχο της ανθεκτικότητας σε διεθνές επίπεδο, 
επαναβεβαίωσε την εγκυρότητα της θεματικής προσέγγισης των πολιτικών και 
χάραξε τις κατευθύνσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας· 

• Η πρωτοβουλία της ΕΕ «Παιδιά της Ειρήνης» έλαβε χρηματοδότηση ύψους 
6,7 εκατ. ευρώ για το 2014, από την οποία επωφελήθηκαν 155.000 παιδιά· 

• Ο κανονισμός σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας4, ο οποίος εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου, αναμένεται 
να υποστηρίξει την ανθρωπιστική δράση και να δημιουργήσει ευκαιρίες 

                                                 
3  1225 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια και 48 εκατ. ευρώ για κοινωνική προστασία (28 εκατ. ευρώ εντός 

ΕΕ· 20 εκατ. ευρώ σε άλλες περιοχές). 
4  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, 

για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών 
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ») (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1). 

http://ec.europa.eu/echo/en/field-blogs/photos/eu-resilience-forum-reducing-vulnerabilities-worldwide
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/resilience
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.122.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.122.01.0001.01.ENG
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εθελοντικής συμμετοχής σε επιχειρήσεις ανά τον κόσμο για 18.000 άτομα έως 
το 2020· 

Ο νέος Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UCPM), για 
την εφαρμογή της νομοθεσίας5 που θεσπίστηκε στο τέλος του 2013, εισήγαγε νέα 
στοιχεία όπως η εθελοντική δεξαμενή, οι αποθεματικές ικανότητες, οι συμβουλευτικές 
αποστολές και οι αξιολογήσεις ομοτίμων. Εκτός από τους συμμετέχοντες στον UCPM 
στην τρέχουσα φάση, οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες και οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Γειτονίας θα έχουν πρόσβαση σε πολλές δραστηριότητες· 

Ο UCPM ενεργοποιήθηκε 30 φορές στη διάρκεια του 2014, ανταποκρινόμενος κυρίως 
σε φυσικές καταστροφές, αλλά και σε εννέα ανθρωπογενείς καταστροφές (πολιτικές 
ταραχές, συγκρούσεις, πετρελαϊκή ρύπανση και ατυχήματα). 

 ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η παγκόσμια τάση είναι σαφής: οι ανθρωπιστικές προκλήσεις αυξάνουν σε αριθμό και 
γίνονται πιο σύνθετες. Ο ολοένα και πιο ευάλωτος χαρακτήρας ορισμένων πληθυσμών 
οδηγεί σε ολέθριες ανθρωπιστικές καταστροφές. Οι ενδημικές εσωτερικές 
συγκρούσεις, το φάσμα των οποίων εκτείνεται από την ασύμμετρη τρομοκρατία έως 
τον συμβατικό πόλεμο και οι οποίες χαρακτηρίζονται σε πολλές περιπτώσεις από 
έντονη ιδεολογική φόρτιση, εκδηλώνονται με μεγαλύτερη σφοδρότητα. 

 Συνεχιζόμενη έξαρση των ανθρωπιστικών κρίσεων 
Ακολουθώντας την τάση των προηγούμενων ετών, το 2014 χαρακτηρίστηκε από τη 
συνεχιζόμενη έξαρση των ανθρωπιστικών κρίσεων, με τον άνευ προηγουμένου αριθμό 
των τεσσάρων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης «επιπέδου 3» (ανώτατο επίπεδο στο 
σύστημα αξιολόγησης κρίσεων του ΟΗΕ) στη Συρία, το Νότιο Σουδάν, την 
Κεντροαφρικανική ∆ημοκρατία και το Ιράκ. Σε όλο τον κόσμο, οι ένοπλες συγκρούσεις 
και οι επιθέσεις κατά των αμάχων συνεχίζονται, ενώ οι φυσικές καταστροφές 
εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση. Ο αριθμός των ανθρώπων που 
υποφέρουν από τις συγκρούσεις και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή 
στερούνται ακόμη και τα πιο απαραίτητα είδη, π.χ. την τροφή, το νερό, την ιατρική 
περίθαλψη και στέγη, αυξάνεται διαρκώς. Αν και οι καταστροφές πλήττουν συχνά τις 
πιο εξαθλιωμένες περιοχές του πλανήτη, η ΕΕ και οι γειτονικές περιοχές είχαν επίσης 
το μερίδιό τους σε συγκρούσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι παρατεταμένες 
κρίσεις εμφανίζουν επίσης ανησυχητικές τάσεις σε όλο τον κόσμο. Οι ανάγκες 
υπερβαίνουν όλο και περισσότερο τους διαθέσιμους πόρους και η παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Το 
εκτενές έργο που επιτελέστηκε από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της το 2014 είχε μεγάλο 
αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, 290 φυσικές καταστροφές προκάλεσαν τον θάνατο 
περίπου 16.000 ανθρώπων και έπληξαν περισσότερους από 100 εκατομμύρια 
ανθρώπους παγκοσμίως6. Το ήμισυ και πλέον των θανάτων οφείλονταν σε υδρολογικά 
φαινόμενα όπως οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις. Από τα 100 και πλέον 
εκατομμύρια των πληγέντων, το 34% ήταν θύματα πλημμυρικών φαινομένων και το 
39% θύματα της ξηρασίας. 

                                                 
5  Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924). 
6  Στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το Κέντρο Έρευνας της Επιδημιολογίας των Καταστροφών (CRED) 

και από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (UNISDR)· 
www.unisdr.org. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_legislation_en.pdf
http://www.unisdr.org/
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Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες των όλο και πιο συχνών 
συμβάντων που συνδέονται με ακραία καιρικά φαινόμενα, σε συνδυασμό με την 
πληθυσμιακή αύξηση και τα μοντέλα της οικονομικής ανάπτυξης. Η δημιουργία 
οικισμών σε σεισμογενείς ζώνες, στις κοιλάδες που είναι εκτεθειμένες σε πλημμύρες 
και σε άλλες περιοχές υψηλού κινδύνου αυξάνει τις πιθανότητες να μετατραπεί ένας 
απλός κίνδυνος σε μείζονα καταστροφή που επηρεάζει πολλούς ανθρώπους. 

 Παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου 
Οι ένοπλες συγκρούσεις εξακολουθούν να αποτελούν την κυριότερη αιτία 
ανθρωπογενών ανθρωπιστικών καταστροφών. Οι πληθυσμοί αμάχων εκτίθενται όλο 
και περισσότερο στη βία και την οδύνη. Η έλλειψη σεβασμού στο διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο (∆Α∆) και στις αρχές του αποτελεί σύνηθες φαινόμενο. 

Όπως και τα προηγούμενα έτη, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αντιμετώπισαν όλο και 
μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης στους πληθυσμούς που είχαν τη μεγαλύτερη 
ανάγκη. Αυτοί οι περιορισμοί πρόσβασης ήταν πιο διαδεδομένοι στις περιοχές 
συγκρούσεων και/ή οφείλονταν στην κατάλυση του κράτους δικαίου. 

Η συνολική κατάσταση και το περιβάλλον εργασίας των εργαζομένων στον 
ανθρωπιστικό τομέα επιδεινώθηκαν, ιδίως στη Συρία, το Αφγανιστάν, την Υεμένη και 
την Ουκρανία. Σε άλλες χώρες, ιδίως στη Σομαλία, τη Νιγηρία, την Κεντροαφρικανική 
∆ημοκρατία (ΚΑ∆) και το Νότιο Σουδάν, η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας 
παραμένει ασταθής. Σε πολλές ζώνες συγκρούσεων, όπως στη Σομαλία και τη Συρία, 
οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα έγιναν μάρτυρες ιδιαίτερα βάναυσων 
πολεμικών μεθόδων, μεταξύ άλλων της στοχοθέτησης των αμάχων και της χρήσης της 
σεξουαλικής βίας ως όπλου. 

Μια βασική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το ανθρωπιστικό σύστημα τα 
τελευταία χρόνια είναι το ολοένα διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στον αυξανόμενο 
αριθμό των ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας και την έλλειψη πόρων για τη 
συνδρομή τους. Το 2014 τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν ενιαία έκκληση 
χρηματοδότησης για ποσό ύψους 18 δισ. δολαρίων ΗΠΑ7 για ανθρωπιστικές ανάγκες, 
ένα πρωτοφανές ποσό το οποίο αποδίδεται εν μέρει στο αυξανόμενο κόστος της 
απόκρισης, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις των συγκρούσεων είναι παρατεταμένες,  και 
την εμβάθυνση της περιβαλλοντικής ευπάθειας σε ορισμένα μέρη του κόσμου. 

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις απαιτούν από τους χορηγούς να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για την αντιμετώπιση των καταστροφών με πιο αποτελεσματικό τρόπο, κάνοντας 
ακόμα καλύτερη χρήση των περιορισμένων πόρων τους. Για την Επιτροπή, αυτό 
συνεπάγεται την ανάγκη: 

− να εντοπίζει τις περιπτώσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, κατά τη 
συνεργασία με τους εταίρους της· 

− να συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό συντονιστικό ρόλο στο επίπεδο των 
φορέων της ανθρωπιστικής βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο· και  

− να αναζητήσει καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις. 

                                                 
7  Βάση δεδομένων της Υπηρεσίας χρηματοδοτικής παρακολούθησης (FTS) (πρβλ. υποσημείωση 2). 
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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Σκοπός της ECHO είναι η διάσωση και διαφύλαξη της ζωής, η πρόληψη ή ανακούφιση 
της ανθρώπινης οδύνης και η διασφάλιση της ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας των 
πληθυσμών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και ανθρωπογενείς κρίσεις 
(πρβλ. το άρθρο 214 της ΣΛΕΕ, τον κανονισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια8 και 
την Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια)9. 

Η Επιτροπή διευκολύνει τον συντονισμό με τα κράτη μέλη καθώς και μεταξύ των 
κρατών μελών, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η συμπληρωματικότητα 
της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ10. Η συνολική προτεραιότητα είναι να 
μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος της βοήθειας που παρέχει η ΕΕ στα άτομα που βρίσκονται 
σε κατάσταση ανάγκης και να διασφαλίζεται η παροχή της βοήθειας σε όλες τις 
περιπτώσεις σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού  δικαίου. Η ΕΕ 
προασπίζει ανά πάσα στιγμή τις ανθρωπιστικές αρχές της αμεροληψίας, της 
ουδετερότητας, του ανθρωπισμού και της ανεξαρτησίας, και παρέχει βοήθεια στους πιο 
ευάλωτους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνοτική 
καταγωγή ή την πολιτική τοποθέτηση. 

                                                 
8  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1996 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια 

(ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1). 
9  Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων 

στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Η ευρωπαϊκή 
κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια (ΕΕ C 25, 30.1.2008, σ. 1), η οποία ορίζει ένα κοινό όραμα για 
την ενίσχυση της συνεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ανθρωπιστικής απόκρισης 
της ΕΕ. 

10  Άρθρο 214 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ. 
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Όπως πάντα, η απόκριση της ΕΕ στις κρίσεις ήταν εστιασμένη στις ανάγκες και 
προσαρμόστηκε στις ειδικές συνθήκες. Χορηγήθηκε βοήθεια υπό διάφορες μορφές σε 
φάσμα τομέων, όπως η υγεία (π.χ. για ψυχολογική υποστήριξη, χρηματοδότηση 
κλινικών), η προστασία (π.χ. για δραστηριότητες κατά της σεξουαλικής βίας), τα 
τρόφιμα και μη εδώδιμα είδη, η στέγαση, η ύδρευση/αποχέτευση, η ανασυγκρότηση 
και αποκατάσταση. 

Η ΕΕ συνέχισε να στηρίζει τις επιχειρήσεις αρωγής για την αντιμετώπιση διάφορων 
ανθρωπογενών κρίσεων, ορισμένες εκ των οποίων καθίστανται ολοένα και πιο 
παρατεταμένες και περίπλοκες: 

Η σύγκρουση στη Συρία συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση για τέταρτο συνεχές έτος 
και παραμένει η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση και κρίση ασφάλειας σε παγκόσμιο 
επίπεδο. ∆εκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των μαχών. Ο μισός 
πληθυσμός υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τις εστίες του, ενώ ο αριθμός των 
προσφύγων σε γειτονικές χώρες υπερβαίνει τα 3,8 εκατομμύρια. Εκτός από τη 
συνδρομή σε είδος μέσω του UCPM, η ΕΕ συνεισέφερε περισσότερα από 3 
δισεκατομμύρια ευρώ σε όσους έχουν ανάγκη. Χορηγήθηκαν ενισχύσεις για την 
υποστήριξη περίπου 12,2 εκατ. ατόμων που είχαν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας στη 
Συρία, καθώς και των εκατομμυρίων σύριων προσφύγων και των κοινοτήτων 
υποδοχής τους στην περιοχή. Η βοήθεια της ΕΕ συνέβαλε στη χρηματοδότηση 
έκτακτης ιατρικής αρωγής, προστασίας, ειδών διατροφής/επισιτιστικής βοήθειας, 
υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής, στέγης και διαχείρισης υλικού. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf#view=fi
t 

Ο λαός του Ιράκ υποφέρει από τις συνέπειες της επιδείνωσης της κατάστασης της 
χώρας στον τομέα της ασφάλειας. Η κλιμάκωση της βίας το 2014 είχε δραματικές 
επιπτώσεις στην ανθρωπιστική κατάσταση, καθώς περισσότερα από 2 εκατομμύρια 
άτομα εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Σε ορισμένες περιοχές, οι 
εκτοπισμένοι βρίσκονται παγιδευμένοι μεταξύ των μετώπων και η βοήθεια δεν μπορεί 
να φτάσει στον προορισμό της. Επιπλέον, το Ιράκ φιλοξενεί σχεδόν 250.000 
πρόσφυγες λόγω των μαχών στη γειτονική Συρία. Η ΕΕ κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις της 
και αύξησε τον προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας σε 163 εκατ. ευρώ ώστε να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των πιο ευάλωτων πληθυσμών. Το 2014, βοήθησε στην 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης για τη διάσωση ζωών, τροφίμων, βασικών 
καταλυμάτων, ύδρευσης/αποχέτευσης και προστασίας, και παρείχε ανθρωπιστική 
βοήθεια σε είδος, π.χ. τρόφιμα και άλλα είδη έκτακτης ανάγκης, μέσω του UCPM. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/iraq_en.pdf#view=fit 

• Μαστιζόμενη από τις ταραχές, την αβεβαιότητα και την πολιτική αστάθεια, η 
Κεντροαφρικανική ∆ημοκρατία (ΚΑ∆) είναι άλλο ένας ζέον επίκεντρο της 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Λόγω του θανάσιμου συνδυασμού της διακοινοτικής 
βίας, των συχνών φυσικών καταστροφών και της γενικής αδυναμίας των 
κρατικών θεσμών, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας, που 
ανέρχεται σε 4,6 εκατ., έχει ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ΕΕ εργάστηκε 
άοκνα για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την κρίση 
στην ΚΑ∆ και τις επιπτώσεις της στις γειτονικές χώρες. Ως ο μεγαλύτερος 
χορηγός βοήθειας διάσωσης προς τη χώρα, η ΕΕ διέθεσε το 2014 περισσότερα 
από 128 εκατ. ευρώ σε βοήθεια για ανθρωπιστικές παρεμβάσεις, ποσό από το 
οποίο η Επιτροπή εκταμίευσε 55 εκατ. ευρώ από τον ∆εκέμβριο του 2013 και 
μετά, συμπεριλαμβανομένων 14 εκατ. ευρώ για τους πρόσφυγες της ΚΑ∆ στις 
γειτονικές χώρες. Επίσης, η Επιτροπή οργάνωσε επανειλημμένα αερογέφυρες 
προς την ΚΑ∆ για τη μεταφορά υλικού αρωγής και εργαζομένων στον τομέα 
της βοήθειας. 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/car_en.pdf#view=fit 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/iraq_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/car_en.pdf#view=fit
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Στο Νότιο Σουδάν, η νεότερη και μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, 
βρίσκονται σε έξαρση η εσωτερική ένταση και οι συγκρούσεις. Τουλάχιστον 10.000 
άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το τέλος του 2013 όταν η πολιτική σύγκρουση 
πήρε βίαια τροπή. Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά εγκατέλειψαν 
τις εστίες τους, με 470.000 να αναζητούν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες. Η 
σύγκρουση επιδείνωσε τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Ως τα τέλη του 2014, είχαν λάβει 
ανθρωπιστική βοήθεια 3,8 εκατ. άνθρωποι στο Νότιο Σουδάν, μεταξύ των οποίων 
περισσότεροι από 245.000 πρόσφυγες. Το 2014, η Επιτροπή προσέφερε ανθρωπιστική 
βοήθεια ύψους άνω των 110 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η συνολική 
βοήθεια της ΕΕ (μαζί με τη βοήθεια των κρατών μελών) ξεπέρασε τα 267 εκατ. ευρώ. 
Στην περιοχή βρίσκονται μονίμως εμπειρογνώμονες σε θέματα ανθρωπιστικής 
βοήθειας, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με τις οργανώσεις αρωγής και ελέγχουν την 
αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ με βάση τις ανθρωπιστικές ανάγκες. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/south-
sudan_en.pdf#view=fit 

Εκτός από τις παραπάνω καταστάσεις έκτακτης ανάγκης «επιπέδου 3», μακροχρόνιες 
κρίσεις λόγω συγκρούσεων, βίας και φυσικών καταστροφών, όπως η ξηρασία και οι 
πλημμύρες, έχουν αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εξαρτημένους 
από την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 2014, η ΕΕ χρηματοδότησε 
επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση παρατεταμένων και πολύπλοκων καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης: 

• Έως το τέλος του 2014, οι συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία είχαν ως 
αποτέλεσμα τον εκτοπισμό περισσότερων από 600.000 ανθρώπων και την 
αύξηση των ανθρωπιστικών αναγκών. Η Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειές της 
για ενεργή αντιμετώπιση της κρίσης. Αύξησε δύο φορές τα κονδύλιά της για 
βοήθεια, από το αρχικό ποσό 2,5 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε με επείγουσα 
απόφαση στις αρχές Αυγούστου 2014, στο συνολικό ποσό των 11,05 εκατ. 
ευρώ. Επιπλέον, ο UCPM ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα για να διευκολύνει τη 
μεταφορά βοήθειας σε είδος από τα κράτη μέλη. 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/ukraine_en.pdf#view
=fit 

Ο τυφώνας Haiyan, μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων 
ετών, έπληξε τις Φιλιππίνες τον Νοέμβριο του 2013. Οι συνέπειές του είναι ακόμη 
εμφανείς για τον πληθυσμό. Μήνες μετά το χτύπημα της καταιγίδας, που στοίχισε τη 
ζωή σε περισσότερα από 6.200 άτομα και υποχρέωσε πάνω από τέσσερα εκατομμύρια 
να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, οι άνθρωποι αγωνίζονταν ακόμη να ξαναχτίσουν τα 
σπίτια και τις ζωές τους. Η ΕΕ συνέδραμε πάνω από 1,2 εκατ. ανθρώπους με 
ανθρωπιστική βοήθεια ύψους άνω των 180 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στην παροχή 
στέγης, τροφής, πόσιμου νερού και αποχέτευσης. Υποστήριξε τις προσπάθειες του 
τοπικού πληθυσμού για ανοικοδόμηση και για καλύτερη προετοιμασία εν όψει 
μελλοντικών φυσικών καταστροφών. Το ΚΣΑΚΕΑ πρωτοστάτησε στον συντονισμό, 
στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην εκτίμηση αναγκών, στην αποστολή 
εμπειρογνωμόνων και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και βοήθειας πολιτικής 
προστασίας από την ΕΕ. 

http://ec.europa.eu/echo/where/asia-and-oceania/philippines_en 

• Στη δυτική Αφρική, η μεγαλύτερη έως σήμερα καταγεγραμμένη επιδημία της 
νόσου του Έμπολα στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 8.000 ανθρώπους. Οι 
πληττόμενες χώρες και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που προσπαθούσαν να 
ελέγξουν την εξάπλωση της νόσου αντιμετώπισαν σύνθετες προκλήσεις, όπως 
τα υψηλά ποσοστά μόλυνσης του ιατρικού προσωπικού, η έλλειψη ιατρικού 
εξοπλισμού, η αυξανόμενη επισιτιστική ανασφάλεια και η περιορισμένη 
πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και σε αποχέτευση. Η Επιτροπή ήταν ένας 
από τους πρώτους διεθνείς χορηγούς που αντέδρασαν στην αναδυόμενη κρίση 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/south-sudan_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/south-sudan_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/ukraine_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/ukraine_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/where/asia-and-oceania/philippines_en
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τον Μάρτιο. Με κονδύλια που ανήλθαν σε σχεδόν 140 εκατ. ευρώ και 
αντλώντας πρόσθετα κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ από τη 
φαρμακοβιομηχανία, η Επιτροπή διέθεσε γρήγορα τα ποσά σε 13 ερευνητικά 
έργα για πιθανές θεραπείες, εμβόλια και διαγνωστικές εξετάσεις, μέσω μιας 
επείγουσας διαδικασίας στο πλαίσιο του Horizon 2020 και της πρόσκλησης στο 
πλαίσιο του προγράμματος Ebola+ της Πρωτοβουλίας για Καινοτόμα Φάρμακα. 
Η Παγκόσμια Συνεργασία στον τομέα της έρευνας με στόχο την Ετοιμότητα για 
την αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων (GloPID-R)11 έλαβε επίσης 
χρηματοδότηση από την Επιτροπή και από άλλους χρηματοδότες έρευνας στον 
τομέα της ετοιμότητας. Συνολικά, η Επιτροπή συνεισέφερε περισσότερα από 
414 εκατ. ευρώ σε άμεσες ενισχύσεις προς τις πληττόμενες χώρες και σε 
ιατρική έρευνα, ανεβάζοντας τη συνολική συμβολή της ΕΕ σε περισσότερα από 
1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κονδύλια υποστήριξαν τις δράσεις διάσωσης των 
ανθρωπιστικών εταίρων της, επέτρεψαν την αποστολή ιατρικού προσωπικού 
και κινητών εργαστηρίων και προσέφεραν στήριξη του προϋπολογισμού στα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των πληττόμενων χωρών. Η ΕΕ παρείχε 
κρίσιμης σημασίας υλικοτεχνική υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ταχεία μεταφορά εξοπλισμού και εμπειρογνωμόνων στην περιοχή διʼ  αέρος και 
από θαλάσσης. Το ΚΣΑΚΕΑ λειτούργησε ως πλατφόρμα για τον συντονισμό της 
ευρωπαϊκής βοήθειας προς την περιοχή (για περαιτέρω πληροφορίες, πρβλ. 
ενότητα σχετικά με τις επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας). Η ειδική ομάδα για 
τον ιό Έμπολα είχε καθημερινές συσκέψεις, διασφαλίζοντας την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον συντονισμό της δράσης μεταξύ των κρατών μελών, των 
οργάνων και των υπηρεσιών της ΕΕ, των διεθνών οργανισμών και άλλων 
βασικών εταίρων. Επίσης, η ECHO θέσπισε σύστημα ιατρικής εκκένωσης για 
τους εργαζόμενους σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και διευκόλυνε την 
παροχή σημαντικής βοήθειας σε είδος από τα κράτη του UCPM στις 
πληττόμενες από τη νόσο του Έμπολα περιοχές. 
http://ec.europa.eu/echo/ebola-in-west-africa_en 

Επιπλέον, σε όλη τη διάρκεια του 2014, η ΕΕ εξακολούθησε να είναι ιδιαίτερα 
επικεντρωμένη στις «ξεχασμένες κρίσεις» ανά τον κόσμο, οι οποίες έχουν σε μεγάλο 
βαθμό διαφύγει της προσοχής της διεθνούς κοινότητας, χορηγώντας το 17% της 
αρχικής χρηματοδότησής της για να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
παρατεταμένες καταστροφές, όπως: 

• Αλγερία - προσφυγική κρίση των Σαχράουϊ· 

• Μπαγκλαντές - προσφυγική κρίση των Ροχίνγκια και στο Chittagong Hill Tracts· 

• Ινδία - συγκρούσεις στην περιφέρεια «Τζαμού και Κασμίρ», στην κεντρική Ινδία 
(εξέγερση των Μαοϊκών Naxalite) και στη βορειοανατολική Ινδία· 

• Μιανμάρ/Βιρμανία - σύγκρουση στο κρατίδιο Kachin και κρίση στο κρατίδιο 
Rakhine· 

• κρίση στην Κολομβία - πληγέντες πληθυσμοί από την εσωτερική ένοπλη 
σύγκρουση στην Κολομβία, και κολομβιανοί πρόσφυγες στον Ισημερινό και στη 
Βενεζουέλα. 

Η ΕΕ έδωσε επίσης ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των 
ακόλουθων φυσικών καταστροφών: 

• πλημμύρες/κατολισθήσεις σε Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, Ινδία, Νεπάλ, Κένυα, 
Νήσους Σολομώντος, Βολιβία, Παραγουάη, Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, Αγία 

                                                 
11  Η GloPID-R είναι ένα δίκτυο οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας στον τομέα της ετοιμότητας για την 

αντιμετώπιση των μολυσματικών νόσων. Βασικός στόχος του είναι η επίτευξη προόδου στην έρευνα με τη 
δημιουργία συντονισμένης επείγουσας ερευνητικής απόκρισης (εντός 48 ωρών) σε περίπτωση σημαντικής 
νέας ή επανεμφανιζόμενης επιδημίας. 
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Λουκία, Καύκασο, Αιθιοπία, μεσημβρινή Αφρική, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, 
Καζακστάν και Τατζικιστάν· 

• επιδημίες σε δυτική Αφρική, Καμερούν, Νιγηρία, Νότιο Σουδάν, Τσαντ, Λαϊκή 
∆ημοκρατία του Κονγκό, Αιθιοπία, Ακτή Ελεφαντοστού, Νίγηρα, Ουγκάντα, 
Αφγανιστάν, Βολιβία, Αϊτή, Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα, Γουατεμάλα, Νικαράγουα· 

• δασικές πυρκαγιές στη Χιλή· 

• ξηρασία σε Αϊτή, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Τζιμπουτί, Αιθιοπία, Κένυα και 
μεσημβρινή Αφρική· 

• δριμύς χειμώνας στην Αρμενία· 

• κυκλώνες/τυφώνες/τροπικές καταιγίδες/ηφαίστεια σε Φιλιππίνες, Ινδονησία, 
Μπαγκλαντές, μεσημβρινή Αφρική, Καραϊβική και Ισημερινό· και 

• σεισμοί σε Καραϊβική, Μπαγκλαντές, Αϊτή, Νικαράγουα, Γουατεμάλα και περιοχή 
του Καυκάσου. 

Η Επιτροπή υιοθέτησε διττή στρατηγική για την αντιμετώπιση των καταστροφών: 

 ταχεία απόκριση – παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και διευκόλυνση και 
συντονισμός της βοήθειας στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας· και 

 ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών – εντοπισμός των πλέον 
ευάλωτων γεωγραφικών περιοχών και πληθυσμών για τους οποίους πρέπει να 
εκπονηθούν ειδικά προγράμματα ετοιμότητας για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Το 2014, η ΕΕ συνέχισε να παρέχει στήριξη στα προγράμματα 
DIPECHO12 για την Αφρική και τον Ινδικό Ωκεανό, την Κεντρική Ασία και τον 
Καύκασο, τη Νοτιοανατολική Ασία, και την Κεντρική και Νότια Αμερική. 

 Ετοιμότητα και ανθεκτικότητα σε καταστροφές 
Η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας ενσωματώνεται στον κεντρικό προγραμματισμό της ΕΕ 
με στόχο τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας της βοήθειας της ΕΕ προς τους 
πιο ευάλωτους. Ο στόχος αυτός είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να μπορούν 
οι ανθρωπιστικές αποκρίσεις να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μακροπρόθεσμη 
αποκατάσταση και στην ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών από την πρώτη 
στιγμή. Η στρατηγική της Επιτροπής συνδυάζει την ανθεκτικότητα, τη μείωση του 
κινδύνου καταστροφών (disaster-risk reduction, DRR) και τα προγράμματα 
DIPECHO με στόχο την αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας και την 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης στον τομέα της ανθεκτικότητας. Η παρέμβαση 
DIPECHO χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της 
ανθρωπιστικής δράσης και της ανάπτυξης των εθνικών και τοπικών ικανοτήτων. 

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι αναπτυξιακοί φορείς πρέπει να συνεργαστούν 
αρμονικά προκειμένου να μειωθούν οι ολέθριες επιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων 
καταστροφών και να βελτιωθούν οι προοπτικές για αειφόρο ανάπτυξη. Η ΕΕ ανέπτυξε 
ένα πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών το οποίο προάγει την 
ολιστική προσέγγιση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων σε όλους τους τομείς. 
Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει εκτιμήσεις κινδύνων και σχεδιασμό, βελτίωση της 
συλλογής δεδομένων και γνώσεων, ανταλλαγή ορθών πρακτικών (π.χ. μέσω του 
INFORM13, αξιολογήσεων από ομοτίμους), ανάπτυξη ελάχιστων προδιαγραφών για την 
πρόληψη καταστροφών και ανάπτυξη της ανθεκτικότητας στις καταστροφές μέσα από 
την ενσωμάτωση της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε άλλους τομείς 

                                                 
12  Το DIPECHO (πρόληψη καταστροφών ECHO) είναι ένα ειδικό πρόγραμμα για την ετοιμότητα στην αντιμετώπιση 

καταστροφών. Στοχεύει ιδιαίτερα ευάλωτες κοινότητες σε ορισμένες από τις πλέον εκτεθειμένες σε κίνδυνο 
καταστροφών περιοχές του κόσμου. 

13   Index for Risk Management 
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πολιτικής, όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η συνοχή, η ανάπτυξη, η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας και οι 
πρωτοβουλίες στους τομείς της έρευνας, της υγείας, της πυρηνικής ασφάλειας και της 
ασφάλισης. 

Η ΕΕ προωθεί την ανθεκτικότητα και τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών στα 
διεθνή φόρα, μεταξύ άλλων μέσω του καθορισμού βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων. 
Το 2014, η ECHO συνεργάστηκε εντατικά με τις άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής για 
την ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής θέσης και την ανάληψη ηγετικού ρόλου στη 
διαμόρφωση του πλαισίου δράσης του Hyogo για τη μείωση των κινδύνων 
πρόκλησης καταστροφών (HFA) (πλαίσιο δράσης του Hyogo μετά το 2015) στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σύνοδο κορυφής του Σεντάι (Μάρτιος 2015). 

Οι αξιολογήσεις έχουν δείξει ότι οι χρηματοδοτούμενες από την ECHO δράσεις ΜΕΚ 
έδωσαν στις τοπικές κοινότητες και θεσμικά όργανα τη δυνατότητα να προετοιμαστούν 
καλύτερα για τις φυσικές καταστροφές, να αμβλύνουν τις επιπτώσεις τους και να τις 
αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα και 
περιορίζοντας τις ευάλωτες πλευρές. Η ECHO συνεργάζεται στενά με τις αρχές 
πολιτικής προστασίας των κρατών μελών για τη βελτίωση της πρόληψης, της 
ετοιμότητας και της απόκρισης έναντι των καταστροφών. Υπό το πρίσμα της 
αυξανόμενης συχνότητας και πολυπλοκότητας των καταστροφών στην ΕΕ και ανά τον 
κόσμο, η ECHO επιδιώκει τη βελτίωση του συντονισμού και του σχεδιασμού των 
επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας της ΕΕ, αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό την 
εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους που διαθέτει και διασφαλίζοντας απόλυτη 
συμπληρωματικότητα με την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ. Παράλληλα, αναπτύσσει 
αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης και ετοιμότητας με τα κράτη μέλη, επιδιώκοντας 
την ισορροπία ανάμεσα στις εθνικές ευθύνες και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. 

Ως μέρος του διεθνούς ανθρωπιστικού συστήματος, η ΕΕ διαδραμάτισε καθοριστικό 
ρόλο παροτρύνοντας άλλες χώρες και περιοχές να αυξήσουν τη συμβολή τους στην 
ανθρωπιστική ετοιμότητα και απόκριση. Μεταξύ άλλων συνεργάστηκε με αναδυόμενες 
οικονομίες, για να επιτύχει αποτελεσματικότερη κινητοποίηση πόρων για την 
ανθρωπιστική δράση και την αντιμετώπιση καταστροφών.  

 Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Παιδιά της Ειρήνης» 
Τα παιδιά είναι από τα πιο ευάλωτα θύματα των ανθρωπιστικών κρίσεων, ωστόσο η 
προστασία και η εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
συγκαταλέγονται στις μορφές ανθρωπιστικής δράσης που προσελκύουν τη μικρότερη 
χρηματοδότηση. Η εκπαίδευση προϋποθέτει μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση η 
οποία δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως από την ανθρωπιστική βοήθεια και, έτσι, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής (ιδίως η ECHO και η DEVCO) συνέχισαν στη διάρκεια του 
2014 τη στενή συνεργασία τους όσον αφορά την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. Έχει καθιερωθεί ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ, ενώ ενθαρρύνεται ενεργά η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια μεταξύ της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Παιδιά 
της Ειρήνης» και άλλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της 
ανάπτυξης και της διαχείρισης κρίσεων (συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας 
Εταιρικής Σχέσης για την Εκπαίδευση). Το 2014, η πρωτοβουλία «Παιδιά της Ειρήνης» 
βοήθησε 155.000 παιδιά αξιοποιώντας κονδύλια ύψους 6,7 εκατ. ευρώ. 

 Σύνδεση με άλλους μηχανισμούς της ΕΕ 
Το θεματολόγιο για την ανθεκτικότητα έχει προωθήσει νέες προσεγγίσεις όσον 
αφορά τον συνδυασμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανάπτυξης με στόχο 
καλύτερα αποτελέσματα. Μέσα από τη συνεργασία τους για την ανάλυση των 
κινδύνων και των τρωτών σημείων και τον καθορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων, 
οι διαχειριστές της ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλων μέσων της ΕΕ μπόρεσαν να 
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προσδιορίσουν συγκεκριμένους τομείς συνέργειας και συνοχής σε πολλά πλαίσια, 
μεταξύ των οποίων: 

• στην Αιθιοπία: η ECHO και η αντιπροσωπεία της ΕΕ εγκαινίασαν το πρόγραμμα 
RESET το οποίο συνδυάζει ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές προσεγγίσεις με την 
ανθεκτικότητα· 

• στην Κεντροαφρικανική ∆ημοκρατία: το νεοϊδρυθέν Καταπιστευματικό Ταμείο 
της ΕΕ (EUTF) εστιάζει τις ενέργειές του στη «σύνδεση μεταξύ αρωγής, 
αποκατάστασης και ανάπτυξης» (ΣΑΑΑ) και στην ανθεκτικότητα, με 
συνεισφορές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), τον μηχανισμό 
αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI), την ECHO και τα κράτη μέλη. Η δράση του 
Καταπιστευματικού Ταμείου συμπληρώνει τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο του 
μηχανισμού σταθερότητας· 

• στο πρόγραμμα «∆ράση για την προώθηση της ανθεκτικότητας» (Pro-Resilience 
Action, PRO--ACT): χρηματοδοτούμενο από τη DEVCO στο πλαίσιο του DCI, το 
PRO--ACT εστιάζει τις προσπάθειές του στην πρόληψη των κρίσεων και στη 
στρατηγική απόκρισης μετά την κρίση, με συνεισφορές σε προγράμματα 
προστασίας σε συνέργεια με τη βοήθεια της ECHO στις εν λόγω χώρες, και 

Τα μέσα της ΕΕ για την Έρευνα και την Ανάπτυξη έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των 
γνώσεων όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων καταστροφών (ΜΚΚ), την πολιτική 
προστασία και τη διαχείριση των κρίσεων με ευρύ φάσμα έργων στα οποία 
συμμετέχουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι που ασχολούνται με την έρευνα, την χάραξη 
πολιτικής και των πράξεων επιτόπιας εφαρμογής (βιομηχανία/ΜΜΕ14, των αρχικά 
παρεμβαινόντων, των μονάδων πολιτικής προστασίας, των φορέων λήψεως 
αποφάσεων κλπ). Ειδικότερα, το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και 
την Ανάπτυξη, το οποίο περιλαμβάνει το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον (που 
εποπτεύεται από την ΕΤΑ) και το πρόγραμμα για τις Ασφαλείς Κοινωνίες (που 
εποπτεύεται από την HOME) έχουν χρηματοδοτήσει δράσεις για τη στήριξη των 
πολιτικών στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας και της Πολιτικής Προστασίας, οι 
οποίες ασκούνται σήμερα στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», σε στενή συνεργασία με 
την ECHO. 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ένα από τα βασικά εργαλεία της ΕΕ για παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης είναι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(UCPM). Η Επιτροπή (ECHO) ενθαρρύνει και διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
34 κρατών του UCPM15 με σκοπό τη βελτίωση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της 
προστασίας από φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, τόσο στην 
Ευρώπη όσο και αλλού. 

Ο UCPM ενεργοποιήθηκε 30 φορές κατά τη διάρκεια του 2014, κατόπιν αιτημάτων για 
αρωγή, προειδοποιήσεων και δράσεων παρακολούθησης. Οι περισσότερες 
ενεργοποιήσεις σχετίζονταν με φυσικές καταστροφές, μεταξύ αυτών με: 

− τις πλημμύρες στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και την Κροατία· 

− τις δασικές πυρκαγιές στη Σουηδία και στην Ελλάδα· 

− τις  δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη Σλοβενία· και 

− με τροπικούς κυκλώνες, σεισμούς,και τα τσουνάμι (παλιρροϊκά κύματα). 

                                                 
14  Mικρομεσαίες επιχειρήσεις 

15  Τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, μαζί με την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας και τη Σερβία και Μαυροβούνιο. Η Τουρκία έχει υπογράψει τις συμφωνίες για επίσημη 
προσχώρηση στον UCPM. 
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Εννέα ενεργοποιήσεις συνδέονταν με ανθρωπογενείς καταστροφές, μεταξύ αυτών με 
εμφύλιες διαμάχες ή συγκρούσεις και περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης ή ατυχήματα 
(π.χ. στη Νορβηγία και την Κύπρο). 

Η συνδρομή μπορεί να λάβει τη μορφή βοήθειας σε είδος, εξοπλισμού και σχετικών 
ομάδων, αλλά μπορεί επίσης να συνίσταται σε αποστολή εμπειρογνωμόνων για τη 
διενέργεια αξιολογήσεων και τη διευκόλυνση του συντονισμού. Αν παραστεί ανάγκη 
για βοήθεια σε χώρα εκτός της ΕΕ, ο UCPM βασίζεται στους κρατικούς πόρους και 
συνήθως εργάζεται παράλληλα με το προσωπικό ανθρωπιστικής βοήθειας ή του 
παραδίδει τα εφόδια. Καρδιά των επιχειρήσεων του UCPM είναι το Κέντρο 
Συντονισμού για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 
(ΚΣΑΚΕΑ), το οποίο λειτουργεί καθημερινά επί 24ώρου βάσεως και δέχεται αιτήματα 
για βοήθεια από όποια χώρα πλήττεται από καταστροφή της οποίας το μέγεθος δεν 
είναι σε θέση να διαχειριστεί εντός ή εκτός της ΕΕ. 

Το 2014 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τον συντονιστικό ρόλο του ΚΣΑΚΕΑ. 
Προς στήριξη των επιχειρήσεων επιτόπιας εφαρμογής, η Επιτροπή παρείχε στα κράτη 
μέλη της ΕΕ και τους συνδεδεμένους χρήστες χάρτες όσον αφορά τα βασικά στοιχεία 
και την έκταση της ζημίας και το επίπεδο βαθμονόμησης με χρήση της υπηρεσίας 
Copernicus (αρχικές επιχειρήσεις GMES - υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης), για τα οποία η ERCC αποτελεί το ενιαίο σημείο εισόδου για την 
ενεργοποίηση. Η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε 50 φορές (εκ των οποίων 26 
ενεργοποιήσεις για πλημμύρες, 3 για δασικές πυρκαγιές και 4 ενεργοποιήσεις που 
σχετίζονται με κρίσιμες περιστάσεις που αφορούν τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά 
εκτοπισμένους) και εκπόνησε χάρτες με βάση τα στοιχεία των δορυφόρων για 
διάφορους τύπους καταστροφών ή κρίσεων. Η ERCC επωφελήθηκε επίσης από την 
αναλυτική και τεχνική υποστήριξη του Κοινού Κέντρου Ερευνών, το οποίο είναι η 
εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Επιτροπής [π.χ. μέσω του Συστήματος 
Συντονισμού και Προειδοποιήσεων για Πλανητικές Καταστροφές (GDACS16)]. 

                                                 
16  Global Disaster Alert and Coordination System, 
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Επιχειρήσεις UCPM 2014

Νότιο Σουδάν (SSD)
Εσωτερική σύγκρουση –4.1-
συνεχίζεται

Σλοβενία (SI) – Ακραίες 
καιρικές συνθήκες 
2.2-7.3.2014

Νορβηγία (NO) –Ατύχημα 
κατά την κατάδυση σε 
σπήλαιο – 11-27.2.2014

Κύπρος (CY) – Πετρελαιοκηλίδα -
15-18.3.2014

Ουκρανία (UA) – Κρίση–
25.2.2014-συνεχίζεται

∆υτικά Βαλκάνια (Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
και Σερβία) – Πλημμύρες 
15.5-30.8.2014 

Γεωργία (GE) – Κατολίσθηση
16.5-3.7.2014 

Κροατία (HR) – Πλημμύρες 
20.6-18.7.2014

∆υτική Αφρική – Ιογενής 
νόσος του ΕΜΠΟΛΑ –
συνεχίζεται

Σουηδία (SE) –
∆ασικές πυρκαγιές –
3-14.8.2014

Ελλάδα (EL) –∆ασικές πυρκαγιές –
25-29.8.2014

Ιράκ – Κρίση 12.8.2014-
συνεχίζεται

Αίτημα για αρωγή: Μοζαμβίκη – Αποστολή προσδιορισμού βιομηχανικού κινδύνου (6.6-3.11)· Νήσοι Σολομώντος – Αποστολή ετοιμότητας του ΟΗΕ (14.4-3.11)· 
Μπανγκλαντές – Πετρελαιοκηλίδα (9.12.2014-4.3.2015)· Σε κατάσταση παρακολούθησης: Συρία – Εμφύλια διαμάχη (συνεχίζεται)· Λίβανος – Σύριοι πρόσφυγες (συνεχίζεται)· 
Γαλλία – Ατύχημα πλοίου στη Ν∆ Γαλλία (5.2-24.2), Ηνωμένο Βασίλειο – Πλημμύρες (13.2-30.4)· Αφγανιστάν – Κατολισθήσεις εδάφους (2.5 -15.5.2014)· Λιβύη – Ατύχημα σε 
δεξαμενή πετρελαίου (28.7-8.8)· Φιλιππίνες –Τροπικός κυκλώνας Ramasun-14 (15.7-23.7)·  Ιαπωνία – Τροπικός κυκλώνας NEOGURI-14 (7.7-12.7)·  Σε κατάσταση 
προειδοποίησης (μήνυμα έγκαιρης προειδοποίησης): Νορβηγία – ∆ασικές πυρκαγιές (29.1-17.2), Βολιβία – Πλημμύρες (12-20.2)· Ισλανδία – Ηφαιστειακή δραστηριότητα 
(συνεχίζεται), Σλοβενία – Πλημμύρες (13.9-26.9)· Φιλιππίνες– Τυφώνας Hagupit -14 (4.12-15.12).  

 
Οι νέες διατάξεις για τον UCPM αποδίδουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση των 
κινδύνων και στην πρόληψη και ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών. 
Πραγματοποιήθηκαν αποστολές ετοιμότητας/περιβαλλοντικού σκοπού, σε συνεργασία 
με την UNOCHA και το UNEP17, στη Μοζαμβίκη, τις Νήσους Σολομώντος και το 
Μπαγκλαντές. Πολλές χώρες του UCPM παρείχαν συνδρομή στο Νότιο Σουδάν, στην 
Ουκρανία και στο Ιράκ προκειμένου να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των εθνικών 
κυβερνήσεων και/ή των διεθνών οργανισμών για την αντιμετώπιση επιδεινούμενων 
ανθρωπιστικών καταστάσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις διασφαλίστηκε η 
συμπληρωματικότητα ανάμεσα στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την 
παροχή πολιτικής προστασίας. 

Οι χώρες του UCPM, η ECHO και οι εταίροι της κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για 
την αντιμετώπιση της επιδημίας της νόσου του Έμπολα στη δυτική Αφρική. Το 
ΚΣΑΚΕΑ διαδραμάτισε εξαρχής καίριο ρόλο στον συντονισμό της απόκρισης της ΕΕ, 
διοργανώνοντας τακτικές συσκέψεις συντονισμού ήδη από τις αρχές καλοκαιριού του 
2014, πολύ πριν η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτηρίσει την επιδημία 
«κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία». Συστήθηκε 
ειδική επιχειρησιακή ομάδα για τον ιό Έμπολα, η οποία απαρτίζεται από όλες τις 
συναφείς υπηρεσίες της Επιτροπής (στην έδρα της και σε τοπικό επίπεδο), συν την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης (ΕΥΕ∆), με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, 
των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις πληττόμενες χώρες, οργανισμών του ΟΗΕ και των 
ανθρωπιστικών εταίρων της Επιτροπής, με σκοπό τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
απόκρισης, ο Επίτροπος Στυλιανίδης διορίστηκε τον Οκτώβριο από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ως συντονιστής της ΕΕ για την αντιμετώπιση του Έμπολα. 

                                                 
17  UNOCHA: Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών 

UNEP: Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 
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Παράλληλα με τον συντονισμό της απόκρισης, το ΚΣΑΚΕΑ λειτούργησε ως 
επιχειρησιακός κόμβος, αντιστοιχίζοντας τα αιτήματα με τις προσφορές βοήθειας και 
διαδραματίζοντας μείζονα ρόλο στη διευκόλυνση της υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
των μεταφορών. Έπειτα από ενεργοποίηση του UCPM τον Αύγουστο κατόπιν αιτήματος 
της ΠΟΥ, 14 χώρες του UCPM παρείχαν συνδρομή σε είδος και εμπειρογνωμοσύνη 
μέσω του UCPM, ενώ εννέα προσέφεραν διμερή βοήθεια. Η ΕΕ συντόνισε και 
συγχρηματοδότησε επιχειρήσεις μεταφοράς, όπως τα δύο ταξίδια μετʼ  επιστροφής 
ενός ολλανδικού θαλάσσιου σκάφους με 10.000 τόνους δωρεών από ολόκληρη την 
Ευρώπη. Το ΚΣΑΚΕΑ υποστήριξε περισσότερες από 100 εμπορευματικές πτήσεις προς 
τις πληττόμενες χώρες. Μέχρι το τέλος του έτους, οι χώρες του UCPM είχαν υποβάλει 
αιτήματα συγχρηματοδότησης μεταφορών που αντιστοιχούσαν σε ποσό άνω των 8 
εκατ. ευρώ. Επίσης, ο UCPM απέσπασε τέσσερις εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη 
αποστολών των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό την αξιολόγηση και τον συντονισμό σε 
περίπτωση καταστροφής (UNDAC) στη Λιβερία, την Γκάνα και το Μάλι. Τελευταίο, 
αλλά εξίσου σημαντικό: η Επιτροπή θέσπισε ενωσιακό σύστημα υγειονομικής 
εκκένωσης των εργαζομένων σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, υπό τη 
διαχείριση του ΚΣΑΚΕΑ. Το σύστημα ενεργοποιήθηκε με επιτυχία σε διάφορες 
περιπτώσεις και εξασφάλισε για τους εργαζομένους σε διεθνείς ανθρωπιστικές 
οργανώσεις την υγειονομική εκκένωση τους σε καλά εξοπλισμένα νοσοκομεία της 
Ευρώπης. 

Τον Μάιο η Σερβία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έζησαν τις χειρότερες πλημμύρες του 
τελευταίου αιώνα. Το ΚΣΑΚΕΑ αντέδρασε άμεσα στα αιτήματά τους για βοήθεια, 
ενεργοποιώντας τον UCPM, και 23 κράτη μέλη κινητοποιήθηκαν παρέχοντας σωστικές 
λέμβους, ελικόπτερα, αντλίες υψηλής ταχύτητας άντλησης, και εξοπλισμό καθαρισμού 
των υδάτων, στη μεγαλύτερη στα χρονικά επιχείρηση πολιτικής προστασίας αυτού του 
είδους στην Ευρώπη. Πάνω από 1.700 άτομα διασώθηκαν απευθείας από τις ομάδες 
της ΕΕ. Η άμεση ανταπόκριση της πολιτικής προστασίας συμπληρώθηκε από 3 εκατ. 
ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για τη συνδρομή των πιο ευάλωτων πληθυσμών και 
στις δύο χώρες. Παρασχέθηκε ανθρωπιστική βοήθεια σε 500.000 πληγέντες από την 
καταστροφή. 

Το ARETE 2014 αποτελεί επιτυχημένη άσκηση διυπηρεσιακού συντονισμού και 
ενίσχυσης της ετοιμότητας της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστροφών που διεξάγεται 
στο Βέλγιο από την ECHO και την HOME. Η ARETE 2014 συνιστούσε προσομοίωση 
περίπλοκης κατάστασης με χρήση χημικών ουσιών και αντιμετώπιση τρομοκρατικών 
ενεργειών, μεταξύ άλλων με συλλήψεις ομήρων. Πρόκειται για πρωτόλειο παράδειγμα 
της απόλυτα αντιπροσωπευτικής και οπτικά βελτιωμένης μοντελοποίησης μέτρων 
πολιτικής προστασίας και παρέμβασης με σκοπό την επιβολή του νόμου σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ECHO ήταν μικρότερος έναντι των ετών 2012 και 
2013 όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, λόγω των περιορισμών στις 
πληρωμές του τομέα 4 (Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων) και στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ συνολικά. Το γεγονός αυτό περιόρισε τα περιθώρια για αύξηση του 
προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας το 2014. 

Την ίδια στιγμή, η εκτέλεση του προϋπολογισμού (όσον αφορά τις πιστώσεις 
πληρωμών) ήταν μεγαλύτερη από ποτέ. Η ECHO έλαβε πρόσθετη εισφορά ύψους 
346 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών για ανθρωπιστική βοήθεια τον ∆εκέμβριο 
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(256 εκατ. ευρώ από τον διορθωτικό προϋπολογισμό, 30 εκατ. ευρώ από το ΑΕΒ18 και 
60 εκατ. ευρώ από ανακατανομή από άλλους τομείς πολιτικής). Το ποσό αυτό 
χρησιμοποιήθηκε για εκκρεμείς καταβολές προχρηματοδοτήσεων σε μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) και διεθνείς οργανισμούς, για νέες συμβάσεις σε σχέση με τις 
κρίσεις στη Συρία και το Ιράκ, και για τελικές πληρωμές σε περατωθείσες επιχειρήσεις. 

Πριν από την εισφορά στα τέλη του έτους, το 2014 χαρακτηριζόταν από το ανεπαρκές 
επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, με επιπτώσεις που είχαν αρχίσει να διαφαίνονται 
από το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και της διασφάλισης επιχειρησιακής συνέχειας, ο εξουσιοδοτημένος κύριος 
διατάκτης απηύθυνε αίτημα για ενίσχυση του προϋπολογισμού και εφάρμοσε 
συντηρητικά μέτρα με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου εξάντλησης των πληρωμών 
πριν από τις θερινές διακοπές. Στα μέτρα αυτά συγκαταλέγονταν η μείωση των 
προχρηματοδοτήσεων και η εφαρμογή, σε δύο φάσεις, της Απόφασης παγκόσμιας 
εμβέλειας που ενέκρινε η Επιτροπή για το 2014. Αυτά τα μέτρα άμβλυνσης 
δημιούργησαν σημαντικά επιχειρησιακά και διοικητικά προβλήματα στους εταίρους 
υλοποίησης της ECHO. 

Η αριθμητική αύξηση των κρίσεων που συνδέονται με συγκρούσεις και φυσικές 
καταστροφές και παρατείνονται για πολλά χρόνια σημαίνει ότι θα ήταν σκόπιμο η 
χρηματοδότηση της ECHO να μην προορίζεται, κατά το δυνατό, για ειδικούς σκοπούς, 
ώστε η τελευταία να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των επιχειρήσεών 
της. Αποτελεί επίσης βασικό κίνητρο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και την εξεύρεση καινοτόμων 
χρηματοδοτικών λύσεων. 

Στη διάρκεια του 2014, η ECHO αξιοποίησε περισσότερο τις νέες χρηματοδοτικές 
επιλογές βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού του 201219. Σύμφωνα με το άρθρο 21 
παράγραφος 2 στοιχείο β)20, η ECHO χρησιμοποίησε σε μεγαλύτερο βαθμό τα 
εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, ως εξής: 

− τον Ιούλιο, η Αυστρία συνεισέφερε 250.000 ευρώ στην πρωτοβουλία «Παιδιά 
της Ειρήνης»· 

− τον Νοέμβριο, υπογράφηκε συμφωνία συνεισφοράς ύψους 107,5 εκατ. 
στερλινών (περίπου 134 εκατ. ευρώ) με το βρετανικό Υπουργείο ∆ιεθνούς 
Ανάπτυξης για δράσεις στη ζώνη του Σαχέλ στη διάρκεια της επόμενης 
τριετίας· 

− επίσης τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας ανάμεσα στην 
ECHO, την κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού και τον γαλλικό Οργανισμό 
Ανάπτυξης, έγινε μεταφορά 2,5 εκατ. ευρώ για δραστηριότητες ετοιμότητας σε 
σχέση με τη νόσο του Έμπολα στην Ακτή Ελεφαντοστού· και 

− τον ∆εκέμβριο υπογράφηκε συμφωνία συνεισφοράς ύψους 1 εκατ. ευρώ με την 
Αυστρία για δραστηριότητες ετοιμότητας σε σχέση με τη νόσο του Έμπολα στην 
Μπουρκίνα Φάσο. 

Η χρηματοδότηση της ΕΕ χορηγήθηκε στις ακόλουθες περιοχές21: 

                                                 
18  Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας 
19  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 

 
20  Τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανόμενων των οργανισμών του δημόσιου τομέα, οντοτήτων ή 

φυσικών προσώπων, δύνανται να εισφέρουν στην Επιτροπή έσοδα προοριζόμενα για ορισμένα σχέδια ή 
προγράμματα εξωτερικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από την Ένωση. 

21  Στον τομέα της πολιτικής προστασίας, τα στοιχεία του πίνακα δεν κατανέμονται ανά χώρα/περιοχή. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ECHO ΓΙΑ 
ΤΟ 2014 

(πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, 
στρογγυλοποιημένοι αριθμοί) 

    

Περιφέρεια/χώρα σε εκατ. 
ευρώ  % 

    
Αφρική 572  45%
    
Σουδάν & Νότιο Σουδάν 143    
    
Κεντρική Αφρική 77    
    
Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών 56    
    
Κέρας της Αφρικής 116    
    
Μεσημβρινή Αφρική, Ινδικός Ωκεανός 7    
    
∆υτική Αφρική 174    
    
Μέση Ανατολή, Μεσόγειος και ευρωπαϊκές 
γειτονικές χώρες  340  27%

    
Μέση Ανατολή 315    
    
Μεσόγειος 12    
    
Γειτονικές χώρες της ΕΕ  14    
    
Ασία, Ειρηνικός 133  10%
    
Κεντρική Ασία 8    
    
Νοτιοδυτική Ασία 94    
    
Νοτιοανατολική Ασία και Ειρηνικός 31    
Κεντρική & Λατινική Αμερική, Καραϊβική 48  4%
    
Κεντρική & Λατινική Αμερική 24    
    
Καραϊβική 24    
    
Παγκόσμιες καταστροφές 38  3%
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Πολιτική προστασία 48  4%
    
Εντός ΕΕ 29    
    
Εκτός ΕΕ 19    
    
Εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ 12  1%
    
Συμπληρωματικές επιχειρήσεις 82  6%
    
ΣΥΝΟΛΟ 1 273  100%
    

Όπως και τα προηγούμενα έτη, το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της ΕΕ 
(45%) χορηγήθηκε στην Αφρική. Σημαντική επίσης βοήθεια χορηγήθηκε στη Μέση 
Ανατολή (Συρία και γειτονικές χώρες). 

Περίπου το 98% του προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής 
προστασίας για το 2014 χορηγήθηκε σε επιχειρησιακές δραστηριότητες, ενώ το 2% σε 
πτυχές της διοίκησης και της πολιτικής. Όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, το 
64% αντιστοιχεί στο επιχειρησιακό προσωπικό, ενώ το υπόλοιπο επιμερίζεται μεταξύ 
διοικητικής στήριξης και στήριξης της πολιτικής. 

Η ECHO διασφάλισε την ταχεία και αποτελεσματική παροχή αρωγής από την ΕΕ με τη 
βοήθεια 328 υπαλλήλων που εργάστηκαν στην έδρα της στις Βρυξέλλες και χάρη στο 
εκτεταμένο δίκτυό της σε τοπικό επίπεδο. Για να βελτιωθεί η αντίδραση της Επιτροπής 
σε καταστροφές που ενσκήπτουν σε χώρες εκτός της ΕΕ, 156 διεθνείς 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και 325 μέλη του 
προσωπικού που ασχολούνται σε τοπικό επίπεδο εργάζονταν στα τοπικά γραφεία της 
ECHO στις 31 ∆εκεμβρίου 201422. 

Το παγκόσμιο δίκτυο τοπικών γραφείων καθιστά δυνατή την επικαιροποιημένη 
ανάλυση των υφιστάμενων και των προβλεπόμενων αναγκών σε μια δεδομένη χώρα ή 
περιοχή, διασφαλίζοντας την επαρκή παρακολούθηση των παρεμβάσεων και 
διευκολύνοντας τον συντονισμό των χορηγών σε τοπικό επίπεδο. 

 Σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης 
Ως χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας, η ΕΕ δεν εφαρμόζει προγράμματα 
ανθρωπιστικής βοήθειας23. Εκπληρώνει την αποστολή της χρηματοδοτώντας δράσεις 
που υλοποιούνται μέσω οργανώσεων εταίρων με τους οποίους έχει υπογράψει 
σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ). 

Η ΣΠΕΣ του 2014 εισήγαγε μια δέσμη μέτρων απλούστευσης με στόχο τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας και της χρήσης των πόρων. Ως αποτέλεσμα: 

− εξορθολογίστηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας εταίρου, με δραστική 
μείωση του χρόνου που απαιτείται γα την υπογραφή μιας ΣΠΕΣ, από 7-10 

                                                 
22  Πρβλ. την ανακοίνωση της Επιτροπής Ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αϕορά την 

αντιμετώπιση καταστροϕών και κρίσεων σε τρίτες χώρες (COM(2005) 153). 
23  Υπάρχει μία και μόνη άμεση παρέμβαση: το πρόγραμμα ECHO Flight στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την 

Κένυα για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης σε περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα πρόσβασης. 



 

20 

μήνες σε 2-3 μήνες. Η διαδικασία προβλέπει πλέον συνάντηση με τον 
υποψήφιο στην τελική φάση επιλογής, ώστε να διασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση 
είναι πιο ακριβής, διαφανής και αποτελεσματική · και 

− το περιεχόμενο του «ενιαίου εντύπου» που χρησιμοποιείται από τις οργανώσεις 
εταίρους για την υποβολή προτάσεων έργων και επιχειρησιακών εκθέσεων 
μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των εταίρων και τη 
φύση της εκάστοτε κρίσης· ενώ 

− το «ενιαίο έντυπο» διαρθρώνεται με τρόπο ο οποίος παρέχει στην ECHO τη 
δυνατότητα να αντλεί τις πληροφορίες που χρειάζεται για τη βελτίωση της 
ποιότητας των εκθέσεών της (π.χ. δείκτες φύλου-ηλικίας, αναλυτικά δεδομένα 
για τους δικαιούχους, κλπ.) και διασφαλίζει τη συνεκτικότητα των 
χρηματοδοτούμενων δράσεων με τις προτεραιότητες και τις πολιτικές της 
ECHO· και 

− ο όγκος των πληροφοριών που πρέπει να συμπεριληφθούν στο «ενιαίο έντυπο» 
έχει μειωθεί και το σύστημα κωδικοποίησης απλουστεύθηκε όσο ήταν δυνατό. 

Στους εταίρους της ΕΕ περιλαμβάνεται ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων 
(ευρωπαϊκές ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Ερυθρός Σταυρός και οι διάφορες 
υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών)24, καθώς και ειδικευμένοι οργανισμοί των κρατών 
μελών. Η πολυμορφία των εταίρων υλοποίησης επιτρέπει στην ΕΕ να καλύπτει όλο και 
περισσότερες ανάγκες σε διάφορα μέρη του κόσμου, συχνά σε όλο και πιο πολύπλοκες 
καταστάσεις. Οι επιδοτήσεις και συνεισφορές που διαχειρίζεται η Επιτροπή διατίθενται 
σε έργα τα οποία επιλέγονται βάσει προτάσεων. Από τις δράσεις που υλοποιήθηκαν το 
2014 στο πλαίσιο ανθρωπιστικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί: 

• 48% των δράσεων υλοποιήθηκαν από ΜΚΟ (109 εταίροι)· 

• 36% από οργανισμούς των ΗΕ (15 εταίροι)· 

• 14% από διεθνείς οργανισμούς (3 εταίροι)· 

1% μέσω απευθείας σύμβασης με την ECHO Flight25 (1 εταίρος)· και 

• 1% μέσω σύμβασης με το πανεπιστήμιο Noha (1 εταίρος). 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Οι δραστηριότητες της ECHO το 2014 υπαγορεύθηκαν από την αύξηση του αριθμού 
και της σφοδρότητας των κρίσεων που εκδηλώθηκαν. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η 
ECHO συνέβαλε σημαντικά στις συντονισμένες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας 
να αντιμετωπίσει έναν πρωτοφανή αριθμό σοβαρότατων κρίσεων που εκδηλώθηκαν 
ταυτόχρονα. 

Σε επίπεδο πολιτικής, σημειώθηκε πρόοδος σε αρκετές σημαντικές πρωτοβουλίες. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη ανέπτυξαν κοινές στρατηγικές θέσεις και ευθυγράμμισαν 
περισσότερο την υποστήριξή τους σε σειρά πρωτοβουλιών «ορθής πρακτικής», όπως 
οι καινοτόμες βελτιώσεις στη διάθεση της ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει της 
αξιολόγησης των αναγκών. Αυτό συνάδει με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για 
την ανθρωπιστική βοήθεια, και ειδικά με την προσήλωση στις εδραιωμένες 
ανθρωπιστικές αρχές και ορθές πρακτικές στις οποίες θεμελιώνεται η ανθρωπιστική 

                                                 
24  Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ο ΟΗΕ έχουν υπογράψει ειδική χρηματοδοτική και διοικητική συμφωνία-πλαίσιο 

(FAFA). 
25  Η αεροπορική υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας της Επιτροπής. 

https://ec.europa.eu/europeaid/node/45445
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βοήθεια της ΕΕ, όπως η ανθρωπιά, η ουδετερότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία, 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το προσφυγικό δίκαιο, 
και οι αρχές της «χρηστής ανθρωπιστικής χορηγίας». 

Η συνοχή ανάμεσα στην ανθρωπιστική και την αναπτυξιακή βοήθεια βρίσκεται ψηλά 
στις προτεραιότητες των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών τα οποία και 
ανέλαβαν αρκετές πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα αυτό στη διάρκεια του 2014. 

Η Επιτροπή ανέλαβε ανθρωπιστική δράση με στόχο τη βελτίωση των πιθανοτήτων 
επιβίωσης των ανθρώπων που πλήττονται από κρίσεις και καταστροφές. Ο στόχος 
αυτός επιτεύχθηκε μέσα από τη συνδρομή των άμεσα πληττόμενων, τη βελτίωση των 
συνθηκών στις ευάλωτες κοινότητες και την ανάπτυξη ικανοτήτων και 
ανθεκτικότητας κατά την αντιμετώπιση των καταστροφών. 

Υπό το φως των ανωτέρω και με δεδομένη τη συρρίκνωση των κονδυλίων που 
διαθέτουν οι χορηγοί, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία η τεκμηρίωση των 
αποφάσεων για επιχειρησιακή δράση και χρηματοδότηση με βάση αδιάσειστα στοιχεία 
και η διασφάλιση συνεκτικότητας και συμπληρωματικότητας. Για τον σκοπό αυτό, 
η Επιτροπή, ως προεδρεύουσα στην ομάδα υποστήριξης χορηγών της UNOCHA 
(Ιούλιος 2013-Ιούνιος 2014), ανέλαβε πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του ανθρωπιστικού συστήματος, με κορύφωση τις προετοιμασίες 
για την παγκόσμια ανθρωπιστική σύνοδο κορυφής που είναι προγραμματισμένη 
για το 2016. Η Επιτροπή είχε ενδελεχείς συζητήσεις με τα κράτη μέλη και τους 
εταίρους στη διάσκεψη των εταίρων της ECHO στις 25-26 Νοεμβρίου 2014 στις 
Βρυξέλλες με σκοπό την εκπόνηση μελετών πολιτικής με ορίζοντα τις μελλοντικές 
εξελίξεις για την ευρωπαϊκή διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη τον 
Φεβρουάριο του 2015.  

Ως παγκόσμιος χορηγός, η ECHO επιδιώκει να διαμορφώσει και να βελτιώσει την 
ανθρωπιστική απόκριση σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω νέων και καινοτόμων 
προσεγγίσεων σε τομείς όπως η διατροφή, η αποχέτευση, η στέγη, η εκπαίδευση και η 
επικοινωνία, και να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για την παρακολούθηση και την 
ετοιμότητα στην αντιμετώπιση καταστροφών. Στις 15 Ιανουαρίου 2014, 
εμπειρογνώμονες από ΜΚΟ, κράτη μέλη, τον ιδιωτικό τομέα, τον ΟΗΕ, την 
ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής συναντήθηκαν για μια 
συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα την καινοτομία στην ανθρωπιστική 
βοήθεια και στη διαχείριση των καταστροφών. Η συζήτηση αυτή αποτέλεσε το 
έναυσμα για την Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους για την ανάπτυξη βελτιωμένων 
μορφών διασύνδεσης μεταξύ της επιστήμης και της πολιτικής κατά τη διαχείριση του 
κινδύνου καταστροφών, ιδίως με την προώθηση της αξιοποίησης των ερευνητικών και 
επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.  

Η ECHO θεωρεί ότι ο αποτελεσματικός πολιτικό/στρατιωτικό συντονισμός έχει 
ζωτική σημασία για την προώθηση του σεβασμού για τις ανθρωπιστικές αρχές και στη 
διάρκεια του 2014 κλιμάκωσε σημαντικά τον συντονισμό με το στρατιωτικό προσωπικό 
της ΕΕ. Π.χ. η αποστολή ΚΠΑΑ της ΕΕ για τη βελτίωση της γενικής ασφάλειας στο 
Μπανγκουί (EUFOR CAR) εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2014, αλλά η ECHO είχε 
συστηματικές επαφές με τους ομολόγους της στην ΕΥΕ∆ από την έναρξη της 
διαδικασίας σχεδιασμού. Αυτό συνάδει με τη σφαιρική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά 
τις συγκρούσεις και τις κρίσεις και συνέβαλε ώστε οι στρατιωτικοί παράγοντες να 
έχουν σαφή αντίληψη των ανθρωπιστικών θεμάτων και σεβασμό για τον τρόπο 
λειτουργίας της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Στις 28 Απριλίου, η ECHO και η DEVCO διοργάνωσαν από κοινού το πρώτο φόρουμ 
της ΕΕ για την ανθεκτικότητα, το οποίο παρακολούθησαν οι Επίτροποι Georgieva 
και Piebalgs και πάνω από 160 σύνεδροι από διάφορους οργανισμούς. Η εκδήλωση 
κατέδειξε την ισχυρή προσήλωση στον στόχο της ανθεκτικότητας σε διεθνές επίπεδο, 
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επαναβεβαίωσε την εγκυρότητα της θεματικής προσέγγισης των πολιτικών και χάραξε 
χρήσιμες κατευθύνσεις σχετικά με τη βελτιστοποίησή της. 

Στο πλαίσιο μιας σειράς θεματικών εγγράφων πολιτικής, η ECHO δημοσίευσε το 2014 
τις νέες ενοποιημένες Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ανθρωπιστική 
δράση στον τομέα της υγείας [Humanitarian Health Guidelines], όπου 
περιγράφονται οι στόχοι και οι αρχές των χρηματοδοτούμενων από την ECHO 
παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας, τα κριτήρια εισόδου και εξόδου, και οι κύριοι 
καθοριστικοί παράγοντες για παρέμβαση, ενώ περιέχονται επίσης ειδικές ενότητες για 
τον συντονισμό και την προώθηση της ανθρωπιστικής δράσης στον τομέα της υγείας. 

Τον Απρίλιο, η ECHO και η DEVCO παρουσίασαν στις αρμόδιες για τα παρακάτω 
θέματα ομάδες εργασίας του Συμβουλίου κοινό θεματικό έγγραφο σχετικά με την 
ανάπτυξη και τον παρατεταμένο εκτοπισμό, μεταξύ άλλων για καταστάσεις με 
αρνητικές επιπτώσεις για τους πρόσφυγες, τους εσωτερικά εκτοπισθέντες και τους 
επαναπατριζόμενους, όπως ο εκτοπισμός σε στρατόπεδα, η μετεγκατάσταση σε αστικές 
περιοχές και η μετεγκατάσταση σε κοινότητες υποδοχής. Στο έγγραφο θίγονταν 
ορισμένα θέματα τα οποία αποτέλεσαν το έναυσμα για την έναρξη μιας διαδικασίας 
διαβουλεύσεων. Στόχος τους είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων της έγκαιρης 
συμμετοχής των αναπτυξιακών φορέων στις κρίσεις εκτοπισμού, με στόχο: 

 την αποτροπή του παρατεταμένου εκτοπισμού· ή 

 την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων σε υφιστάμενες παρατεινόμενες καταστάσεις. 

Οι ανεπίσημες διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους (κράτη μέλη, αναπτυξιακούς φορείς, 
διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ, κλπ.) συνεχίζονται.  
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Ο μηχανισμός ενισχυμένης ικανότητας απόκρισης (μηχανισμός ERC) έχει ως στόχο 
τη διάσωση ανθρώπινων ζωών με πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, και 
ειδικότερα: 

 την αύξηση του αντικτύπου των επενδύσεων· 

 τη διευκόλυνση της εφαρμογής κοινής προσέγγισης από την πλευρά των 
χορηγών· και 

 τη διαμόρφωση ενός πιο μακροπρόθεσμου πλαισίου. 

Ο μηχανισμός ERC χρηματοδοτεί την επιτόπια δοκιμή και ανάπτυξη σημαντικών 
ανθρωπιστικών μέσων, όπως η ολοκληρωμένη κατάταξη των φάσεων επισιτιστικής 
ασφάλειας (Integrated food security phase classification), η ταχεία αρχική 
αξιολόγηση από τους πολλαπλούς συγκεντρωτικούς φορείς/τομείς, η πρωτοβουλία 
ACAPS (assessment capacities project) για συντονισμένη αξιολόγηση των αναγκών, 
οι ομάδες ταχείας απόκρισης και η ικανότητα άμεσης επέμβασης, με σκοπό τη 
βελτιωμένη απόκριση των συγκεντρωτικών φορέων και των μέσων στις μείζονες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  

Πολλά έργα χρηματοδοτούμενα από τον μηχανισμό ERC έχουν ως άμεσο ή έμμεσο 
στόχο την ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων, αλλά η βιωσιμότητα αυτής της ζωτικής 
δραστηριότητας δοκιμάζεται έντονα σε περιβάλλοντα ανεπαρκούς τοπικής 
διακυβέρνησης και ένδειας πόρων. Η υποστήριξη του συστήματος παγκόσμιων 
συμπλεκόμενων σχημάτων (global clusters system) αποτελεί μείζον επίτευγμα χάρη 
στη χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ERC. Η απόκριση «επιπέδου 3» στον τυφώνα 
Haiyan, στην οποία αξιοποιήθηκε για πρώτη φορά όλο το φάσμα των μέσων του 
μεταρρυθμιστικού θεματολογίου της Μ∆Ε26, ήταν πολύ ταχύτερη, πιο στιβαρή και 
ολοκληρωμένη σε σχέση με προηγούμενες μεγάλες καταστροφές. 

Η επιδημία της νόσου του Έμπολα στη δυτική Αφρική ανέδειξε τις αδυναμίες των 
μηχανισμών απόκρισης της διεθνούς κοινότητας στις μεγάλες κρίσεις δημόσιας υγείας 
και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του «παγκόσμιου συγκεντρωτικού φορέα για 
την υγεία». Με χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ERC, η ECHO επιδιώκει τον 
τελευταίο καιρό να επιφέρει τις αναγκαίες βελτιώσεις στον συγκεντρωτικό φορέα, 
εφαρμόζοντας την εμπειρία και τα διδάγματα που έχει αποκομίσει ο ERC από άλλους 
παγκόσμιους συγκεντρωτικούς φορείς. 

Το 2014, η ΕΕ ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
με στόχο να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ανθρωπιστική 
δράση. Ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου, για να ακολουθήσει ένα πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 
για το 2014. Στο πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, σκοπός του προγράμματος 
είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να παρέχει ανθρωπιστική 
βοήθεια βασιζόμενη στις πραγματικές ανάγκες και να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς 
ηγέτες του ανθρωπιστικού κινήματος, δίνοντας ταυτόχρονα στους νεαρούς 
Ευρωπαίους την ευκαιρία να επιδείξουν αλληλεγγύη σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 
Μπορούν να συμμετέχουν έμπειροι επαγγελματίες στον τομέα της ανθρωπιστικής 
βοήθειας, αλλά και νέοι άνθρωποι που προσβλέπουν σε μια σταδιοδρομία στον τομέα 
της επείγουσας βοήθειας. Αναμένεται να δημιουργηθούν ευκαιρίες εθελοντικής 
συμμετοχής σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο για 18.000 άτομα έως το 
2020. Αυτή τη στιγμή εκπονούνται οι κανόνες εφαρμογής για την πρωτοβουλία: 
πρότυπα (ασφάλεια, διαχείριση εθελοντών, συνθήκες εργασίας, κλπ.) σε συνδυασμό 
με μηχανισμό πιστοποίησης για τις μελλοντικές οργανώσεις αποστολής και υποδοχής 
και ένα κοινό πρόγραμμα κατάρτισης για όλους τους μελλοντικούς εθελοντές 
ανθρωπιστικής βοήθειας. 

                                                 
26  Μόνιμη Διοργανική Επιτροπή 
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Μετά την έγκριση της νομοθεσίας για τον UCPM στο τέλος του 2013, το πρώτο 
ήμισυ του 2014 καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες για την εφαρμογή της. Τα κράτη 
μέλη συμφώνησαν σε όλες τις αναγκαίες διατάξεις εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων 
των κανόνων λειτουργίας της νέας εθελοντικής δεξαμενής πόρων για την 
αντιμετώπιση καταστροφών. Μια πρώτη σύνθεση της δεξαμενής πόρων έχει 
συμφωνηθεί και θα υλοποιηθεί το 2015 με περισσότερες από 50 μονάδες και ομάδες 
πολιτικής προστασίας και με άλλες ικανότητες απόκρισης, όπως οι ομάδες αστικής 
έρευνας και διάσωσης, οι εγκαταστάσεις στρατοπέδων και στέγασης, τα προωθημένα 
κινητά ιατρεία, τα κινητά νοσοκομεία, οι πόροι για επείγουσα ιατρική διακομιδή 
(Medevac) και διαθέτοντας πολυάριθμες άλλες ικανότητες. 

Η ECHO επεξεργάστηκε: 

− ένα πλαίσιο για συμβουλευτικές αποστολές πρόληψης και ετοιμότητας (ένα νέο 
εργαλείο στη διάθεση της ΕΕ για να βοηθά χώρες που ζητούν συνδρομή 
πολιτικής προστασίας)· και 

− τις νέες πτυχές της νομοθεσίας UCPM με έμφαση στην πρόληψη. Εν 
προκειμένω έγιναν, μεταξύ άλλων, συζητήσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με τις 
νέες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις εκτιμήσεις των ικανοτήτων 
διαχείρισης κινδύνων και το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αξιολόγησης από 
ομοτίμους. 

Η Επιτροπή ξεκίνησε με μεγαλύτερη επιμονή μια παγκόσμια εκστρατεία 
προσέγγισης στρατηγικών εταίρων, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ιαπωνία και οι 
χώρες του ASEAN. Συνεργάζεται πιο στενά με την Ιαπωνία όσον αφορά το πλαίσιο 
δράσης του Hyogo μετά το 2015. Η συνεργασία και η ανταλλαγή πολιτικών με τη 
γραμματεία του ASEAN είναι διαρκείς, ενώ ενισχύονται οι επιχειρησιακές επαφές με το 
συντονιστικό κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας του ASEAN για τη διαχείριση 
καταστροφών (κέντρο AHA).  

Η συνδρομή του UCPM, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής δεξαμενής, μπορεί να 
ζητηθεί από τις πληττόμενες χώρες ή μέσω της UNOCHA ή άλλων διεθνών οργανισμών 
όπως ο ∆ΟΜ27. 

Το 2014, ο UCPM: 

− ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών· 

− αντιμετώπισε τα κενά στις εθνικές ικανότητες απόκρισης· 

− μετατόπισε το κέντρο βάρους προς μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στην 
πρόληψη· 

− παρείχε ένα ενιαίο σημείο επαφής το οποίο συντόνιζε τις προσπάθειες σε 
επίπεδο ΕΕ· και 

− αναβάθμισε την εικόνα της ΕΕ με την επίδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες που 
πλήττονται από μεγάλες καταστροφές. 

Η ECHO εργάστηκε εντατικά σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής για την 
ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής θέσης και την ανάληψη ηγετικού ρόλου στη 
διαμόρφωση του πλαισίου δράσης του Hyogo μετά το 2015 στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για τη σύνοδο κορυφής του Σεντάι. Οι ιδέες της σχετικά με το πλαίσιο 
δράσης του Hyogo μετά το 2015 παρατίθενται σε ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο Το μετά το 2015 πλαίσιο δράσης του Hyogo: διαχείριση επικινδυνότητας για να 

                                                 
27  Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 
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επιτευχθεί η ανθεκτικότητα28, βάσει της οποίας το Συμβούλιο ενέκρινε τα 
συμπεράσματά του στις 5 Ιουνίου. 

Στις 24 Ιουνίου, το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση29 σχετικά με τους κανόνες και τις 
διαδικασίες για την εφαρμογή της «ρήτρας αλληλεγγύης». Βάσει της Συνθήκης, αν 
ένα κράτος μέλος πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή ή δεχθεί 
τρομοκρατική επίθεση, η Ένωση και τα άλλα κράτη μέλη πρέπει να ενεργήσουν από 
κοινού για τη συνδρομή του σε πνεύμα αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τους κανόνες 
εφαρμογής, ο UCPM είναι ένα από τα βασικά μέσα που μπορεί να κινητοποιηθούν στις 
περισσότερες περιπτώσεις επίκλησης της ρήτρας. Λειτουργώντας καθημερινά σε 
24ωρη βάση ως το κεντρικό σημείο επαφής, σε επίπεδο ΕΕ, με τα κράτη μέλη και τους 
άλλους ενδιαφερόμενους, για όλες τις κρίσεις που ενεργοποιούν τη ρήτρα, το ΚΣΑΚΕΑ 
θα διαδραματίζει επίσης κεντρικό ρόλο. Θα διευκολύνει ακόμη την εκπόνηση εκθέσεων 
«ολοκληρωμένης επίγνωσης των δυνατοτήτων και ανάλυσης της κατάστασης» για την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων στο Συμβούλιο, στο πλαίσιο 
της ρυθμίσεων γα την «ολοκληρωμένη αντιμετώπιση πολιτικών κρίσεων» (IPCR) οι 
οποίες ενεργοποιούνται αυτομάτως με την επίκληση της ρήτρας αλληλεγγύης ή στις 
περιπτώσεις «ανεξάρτητης» ενεργοποίησης της IPCR. 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Σε όλο τον κόσμο, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι επιθέσεις σε αμάχους συνεχίζονται, 
ενώ οι φυσικές καταστροφές εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση· με 
την κλιματική αλλαγή, αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Η αδυσώπητη αύξηση 
του αριθμού των πληττόμενων απαιτεί πιο αποτελεσματική ανθρωπιστική δράση 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η σωστή βοήθεια θα φτάνει τη σωστή στιγμή σε 
αυτούς που τη χρειάζονται περισσότερο, αλλά και για την αναζήτηση μεθόδων που θα 
οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα. 

Σε όλη τη διάρκεια του 2014, η Επιτροπή αποκρίθηκε αποτελεσματικά στην ολοένα 
αυξανόμενη ανάγκη για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την 
παροχή βοήθειας παγκοσμίως. Με λιγότερο από το 1% του συνολικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ, δηλαδή μόλις 2 ευρώ ανά πολίτη της ΕΕ ετησίως, οι 
μηχανισμοί ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ παρέχουν σε ετήσια βάση άμεση βοήθεια, 
αρωγή και προστασία σε περίπου 120 εκατομμύρια θυμάτων από συγκρούσεις και 
καταστροφές. Η ΕΕ ανταποκρίθηκε σε όλες τις μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
(π.χ. στις κρίσεις στη Συρία, στο Ιράκ, στην Κεντροαφρικανική ∆ημοκρατία, στο Νότιο 
Σουδάν και στην ανατολική Ουκρανία, και στην έκρηξη της επιδημίας της νόσου του 
Έμπολα στη δυτική Αφρική), ενώ εδραίωσε τη θέση της ως ο κορυφαίος χορηγός 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ο UCPM συμβάλλει στην πιο γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων 
καταστροφών εντός και εκτός της ΕΕ με βάση την ταχεία και αποτελεσματική παροχή 
αρωγής από την ΕΕ. Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε με την έγκριση της νέας 
νομοθεσίας για τον UCPM η οποία βελτίωσε σημαντικά τις ρυθμίσεις για τη συνεργασία 
στην αντιμετώπιση καταστροφών μεταξύ των κρατών μελών. 

Η επιδημία της νόσου του Έμπολα ανέδειξε τη σημασία του συντονισμού των 
επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας και την ανάγκη για 
στενή συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή, τους λοιπούς φορείς της ΕΕ, τα κράτη 
μέλη και άλλους διεθνείς παρεμβαίνοντες. Η καλύτερα συντονισμένη απόκριση και η 
βελτιωμένη πρόληψη και ετοιμότητα συμβάλλουν στη διάσωση ανθρώπινων ζωών και 

                                                 
28  COM (2014) 216 final. 
29  Απόφαση αριθ. 2014/415/ΕΕ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τις ρυθμίσεις για την 

εφαρμογή από την Ένωση της ρήτρας αλληλεγγύης (ΕΕ L 192 της 1.7.2014, σ. 53). 
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στην ικανοποίηση των οξύτερων αναγκών των πληττόμενων μέσω της ανθρωπιστικής 
βοήθειας. 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ECHO: http://ec.europa.eu/echo/en 

Ενημερωτικά δελτία με τα εκάστοτε γεωγραφικά στοιχεία/στοιχεία για τις ασκούμενες 
πολιτικές ανά χώρα:  

http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2014/ECHO_AR201
4_Annex1_GEOFiches.pdf#view=fit 

http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2014/ECHO_AR201
4_Annex2_PolicyFiches.pdf#view=fit 

Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής το 2013 στον 
τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας:  
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-for-humanitarian-aid_en 

Επιχειρησιακές πληροφορίες σχετικά με προηγούμενα έτη:  
http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm 

http://ec.europa.eu/echo/en
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2014/ECHO_AR2014_Annex1_GEOFiches.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2014/ECHO_AR2014_Annex1_GEOFiches.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2014/ECHO_AR2014_Annex2_PolicyFiches.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2014/ECHO_AR2014_Annex2_PolicyFiches.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-for-humanitarian-aid_en
http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm

