ΕΛΛΑΔΑ

Χρηματοδοτηση στους τομεις
		 της μεταναστευσης και της
διαχειρισης των συνορων
Η ΕΕ παρέχει στα κράτη μέλη χρηματοδοτικούς πόρους για να υποστηρίξει τις προσπάθειες στους τομείς της νόμιμης
και της παράτυπης μετανάστευσης, της επιστροφής, του ασύλου, της διαχείρισης των συνόρων και της ένταξης. Κατά
την περίοδο 2014-20, τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την παροχή στήριξης στους εν λόγω τομείς είναι το
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας — Σύνορα και θεωρήσεις, στο πλαίσιο
των οποίων χορηγούνται απευθείας στα κράτη μέλη 3,6 δισ. ευρώ. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της νέας περιόδου
χρηματοδότησης διατίθεται στα κράτη μέλη βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Κατά την περίοδο 2007-13 διατέθηκαν 3,7
δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας έκτακτης ανάγκης) από το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο μέσω
τεσσάρων Ταμείων: του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων,
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής και του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων.
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Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας — Σύνορα
και θεωρήσεις
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
Συνολο

€166 814 388
€259 348 877
€426 163 265
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2007-13
Χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης
Χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων
Τρίτων Χωρών (2007-13)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (2008-13)
Χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής (2008-13)
Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (2007-13)

€4 707 319
€4 769 113
€20 764 419
€21 938 521
€34 600 000
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€125 143 967
€207 816 755
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Από το 2008 η Επιτροπή χρησιμοποιεί τον μηχανισμό
έκτακτης ανάγκης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων
για να βοηθήσει την Ελλάδα στην αντιμετώπιση των
αυξανόμενων αφίξεων μεταναστών που μπορεί να έχουν
ανάγκη διεθνούς προστασίας. Αυτή η συμπληρωματική
χρηματοδοτική συνδρομή χρησιμοποιήθηκε ως επί
το πλείστον για τη λειτουργία των ανοικτών κέντρων
φιλοξενίας με δυνατότητα στέγασης περίπου 1000
ατόμων.
Η χρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκε επίσης και με άλλους
τρόπους, όπως για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης
και ψυχολογικής στήριξης και για κινητές ιατρικές
μονάδες που παρείχαν και τα δύο είδη περίθαλψης σε
νεοαφιχθέντες υπηκόους τρίτων χωρών που είχαν
ανάγκη διεθνούς προστασίας.
Δημιουργία της οργανωμένης δομής για την
ανάλυση πληροφοριών που αφορούν το
οργανωμένο έγκλημα (Analysis of Criminal
Intelligence on Organised Crime) στο πλαίσιο της
παράνομης μετανάστευσης
Ετήσιο πρόγραμμα: 2007
Προβλεπόμενο κόστος: 1 500 000 ευρώ
Χρηματοδότηση ΕΕ: 1 125 000 ευρώ

€419 740 093
0

Ετήσιο πρόγραμμα: 2011
Χρηματοδότηση ΕΕ: 28,7 εκατομμύρια ευρώ (80%
συγχρηματοδότηση ΕΕ μέχρι το 2012 και 100%
συγχρηματοδότηση ΕΕ για το 2013)
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Το συγκεκριμένο σύστημα υποστηρίζει τις υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι αρμόδιες για τον
έλεγχο των συνόρων, αυξάνοντας την ικανότητά της για
τη μείωση των παράνομων εισόδων και της παράτυπης
μετανάστευσης με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού
για την ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά
με εγκληματικές οργανώσεις, την παράνομη διακίνηση
και την εμπορία ανθρώπων στον χώρο Σένγκεν.

