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Αποκαλυπτική ήταν η απάντηση της Ευρ. Επιτροπής στην ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ για την
ανεξέλεγκτη δράση των ΜΚΟ στα νησιά του Αιγαίου σε σχέση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Αποκαλυπτική ήταν η απάντηση της Ευρ. Επιτροπής στην ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ για την ανεξέλεγκτη δράση των ΜΚΟ στα νησιά του

Αιγαίου σε σχέση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης ζητούσε μεταξύ άλλων την κατάθεση στοιχείων για το
«ποιες ΜΚΟ χρηματοδοτούνται από ενωσιακά κονδύλια στα ελληνικά νησιά, ποιος είναι ο σκοπός της κάθε μίας από
αυτές, με ποια κριτήρια επιλέχτηκαν για χρηματοδότηση και ποια είναι η πραγματική δράση τους».

Στην απάντηση του αρμόδιου για ζητήματα μετανάστευσης Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου κατονομάζονται ΜΚΟ που
λαμβάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ, χρήματα από τη βαριά φορολογία εργαζομένων.

Συγκεκριμένα οι ΜΚΟ «Διεθνής Καθολική Επιτροπή για τη Μετανάστευση (ICMC)», «PRAKSIS» και «METAction» λαμβάνουν
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου σε εταιρική σύμπραξη με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες.

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης χρηματοδοτούνται επίσης οι ΜΚΟ «Δανέζικο Συμβούλιο Προσφύγων», «Διεθνής Επιτροπή
Διάσωσης», «Save the Children», «OXFAM», «Arbeiter-Samariter-Bund» και «Γιατροί του Κόσμου», χωρίς καν «σύμπραξη με
δημόσιες αρχές ή διεθνείς οργανισμούς».

Στην απάντηση τονίζεται ότι «οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες για την επιλογή των εταίρων υλοποίησης, στους οποίους
θα μπορούσαν πράγματι να περιλαμβάνονται και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ενώ σε κάθε περίπτωση «όλοι οι
εταίροι συνεργάζονται με τις ελληνικές αρχές».

Με βάση τα παραπάνω, το λιγότερο ερωτηματικά προκαλεί το ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλος - πριν
από μόλις ένα μήνα από την παραπάνω απάντηση της Ευρ. Επιτροπής - δήλωσε άγνοια και απάντησε σε αντίστοιχη αίτηση
κατάθεσης εγγράφων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ με το ότι «η απουσία νομικού τύπου Μη Κυβερνητικής
Οργάνωσης, η έλλειψη νομοθετικού ορισμού της, αλλά και η μη ύπαρξη οποιουδήποτε μητρώου καταχώρισης των εν λόγω
νομικών προσώπων καθιστά την απάντηση στο ερώτημά σας εν τοις πράγμασι αδύνατη».

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ από κοινού με την ΕΕ και τις άλλες αστικές κυβερνήσεις της ΕΕ πήρε και υλοποιεί αποφάσεις
που εγκλωβίζουν πρόσφυγες και μετανάστες κατά χιλιάδες στην Ελλάδα σε άθλιες και μη ανθρώπινες συνθήκες ενώ
παριστάνει και την ανήξερη για το ποιες ΜΚΟ αναλαμβάνουν υπηρεσίες που θα έπρεπε να αναλάβει το ίδιο το κράτος.
Είναι γνωστά δημοσιεύματα και καταγγελίες για ύποπτες ΜΚΟ σε διασύνδεση με κυκλώματα που κάθε άλλο παρά
προσφέρουν στήριξη σε  πρόσφυγες και μετανάστες.

Ενδεικτικό είναι επίσης ότι η ΜΚΟ «Δανέζικο Συμβούλιο Προσφύγων» που με βάση την απάντηση της Ευρ. Επιτροπής



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/politiki
http://www.emprosnet.gr/article/author/553-nman
http://www.emprosnet.gr/article/author/553-nman


17/7/2017 KKE: Απαράδεκτο «κρυφτό» με τις ΜΚΟ - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politiki/85480-kke-aparadekto-kryfto-me-tis-mko 2/5

Ενδεικτικό είναι επίσης ότι η ΜΚΟ «Δανέζικο Συμβούλιο Προσφύγων» που με βάση την απάντηση της Ευρ. Επιτροπής
λαμβάνει χρηματοδότηση από την ΕΕ, πριν από λίγες μέρες στο «κέντρο φιλοξενίας» στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης
ενοχλήθηκε από την έκφραση αλληλεγγύης από κλιμάκιο του ΚΚΕ ζητώντας προκλητικά την αποχώρησή του.

Τίθεται επίσης εύλογα το ερώτημα εάν οι ΜΚΟ που επικαλείται η ΕΕ είναι τελικά όλες όσες δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση σε πλήρη συνεννόηση κυβέρνησης-ΕΕ χρηματοδοτούνται ΜΚΟ προκειμένου να αναλάβουν
δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτονται από κρατικές υπηρεσίες.

Σε πείσμα όλων, το ΚΚΕ αποκαλύπτοντας τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των αποφάσεων που ΕΕ και αστικές κυβερνήσεις
λαμβάνουν εναντίον των λαών, καλεί να δυναμώσουν την πάλη τους ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την
προετοιμασία νέων πολέμων από  ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ και για αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες,
διεκδικώντας ταυτόχρονα :

- την ασφαλή και απευθείας μεταφορά των προσφύγων από τις χώρες πρώτης υποδοχής στις χώρες τελικού προορισμού
τους

- την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα σε όλους τους λαούς που έχουν δεχθεί ιμπεριαλιστική επίθεση

- τη δημιουργία ανθρώπινων και αξιοπρεπών ανοιχτών και δημόσιων προσωρινών χώρων υποδοχής και φιλοξενίας που
θα λειτουργούν με ευθύνη του κράτους χωρίς καμία συμμετοχή ΜΚΟ στη διάσωση-υποδοχή-περίθαλψη-φιλοξενία-
μεταφορά προσφύγων και μεταναστών και χωρίς καμία παρουσία τους στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας

- την άμεση αξιοποίηση των δημόσιων σχολείων μέσα στο καλοκαίρι για κέντρα εκπαιδευτικής στήριξης, με δημιουργική
απασχόληση, διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας και μιας ξένης γλώσσας, δημιουργία
βιβλιοθηκών, φυσική αγωγή με συγκεκριμένα κονδύλια για τη στήριξη της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων από το
κράτος χωρίς καμία μεσολάβηση ΜΚΟ.

Ακολουθούν τα κείμενα της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ερώτησης της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΚΚΕ :

«E-000663/2016 - Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής - 16.6.2016

Η Επιτροπή παρέχει χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας στη διαχείριση των μεταναστευτικών
ροών στο πλαίσιο των ταμείων εσωτερικών υποθέσεων[1] (�le:///C:/Users/maria-
pc/Documents/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82/2016/%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82/20.07.2016/160719_dt_MKO%20APANTHSH%20EPITROPOU-
1.docx#_ftn1), τόσο μέσω των εθνικών προγραμμάτων της Ελλάδας (επιμερισμένη διαχείριση) όσο και μέσω της βοήθειας
έκτακτης ανάγκης. Η χρηματοδότηση αυτή περιλαμβάνει έργα στα ελληνικά νησιά. Στο πλαίσιο των εθνικών
προγραμμάτων, οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες για την επιλογή των εταίρων υλοποίησης, στους οποίους θα
μπορούσαν πράγματι να περιλαμβάνονται και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Ωστόσο, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η
Ελλάδα δεν έχει παράσχει καμία πληροφορία σχετικά με την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων, η Επιτροπή δεν είναι
σε θέση να αποφανθεί για το εάν γίνεται χρήση αυτής της δυνατότητας.

Στο πλαίσιο της βοήθειας έκτακτης ανάγκης από το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ, οι ΜΚΟ δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται
απευθείας αλλά μόνο σε εταιρική σύμπραξη με δημόσιες αρχές ή διεθνείς οργανισμούς. Στα εν εξελίξει έργα επείγουσας
βοήθειας υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συμμετέχουν οι
ΜΚΟ Διεθνής Καθολική Επιτροπή για τη Μετανάστευση (ICMC), PRAKSIS και METAction. Η επιλογή των ΜΚΟ που
συμμετέχουν πραγματοποιείται από τον συντονιστή, εν προκειμένω τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες. Ο βασικός στόχος των δράσεων είναι η ενίσχυση της ικανότητας πρώτης υποδοχής για νέες αφίξεις σε μικτά
μεταναστευτικά ρεύματα στα νησιά του Αιγαίου, κυρίως μέσω της παροχής ενημέρωσης, διερμηνείας και βασικών ειδών
πρώτης ανάγκης.

Το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης[2] (�le:///C:/Users/maria-
pc/Documents/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82/2016/%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82/20.07.2016/160719_dt_MKO%20APANTHSH%20EPITROPOU-
1.docx#_ftn2) χρηματοδοτεί ανθρωπιστικές οργανώσεις για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα.
Χρηματοδότηση έχει χορηγηθεί στις ακόλουθες ΜΚΟ: Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων, Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης, Save
the Children, OXFAM, Arbeiter-Samariter-Bund, Γιατροί του Κόσμου καθώς και Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες και Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού. Όλοι οι εταίροι συνεργάζονται με τις ελληνικές αρχές. Οι ΜΚΟ
υποβλήθηκαν σε διαδικασία επιλογής και υπέγραψαν με την Επιτροπή συμβάσεις-πλαίσια εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ), οι
οποίες περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά και νομικά πρότυπα, τα οποία πρέπει να τηρήσουν.

Η Επιτροπή συμφωνεί ως προς την ανάγκη ύπαρξης των κατάλληλων υποδομών υποδοχής, παροχής στέγης, φροντίδας
και περίθαλψης για τους μετανάστες που βρίσκονται επί τόπου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρέχει όχι μόνο
χρηματοδότηση αλλά και τεχνική βοήθεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αρχές των οικείων χωρών είναι σε θέση να
παράσχουν την υποστήριξη αυτή. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει ήδη διαθέσει περισσότερα από 146 εκατ. EUR σε
επείγουσα βοήθεια και 83 εκατ. EUR για στήριξη έκτακτης ανάγκης σε έργα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα,
επιπλέον των 509 εκατ. EUR που διατέθηκαν από την Ελλάδα στο πλαίσιο του εθνικού της προγράμματος».

Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ

«Θέμα: Σχετικά με την ανεξέλεγκτη δράση των ΜΚΟ στα νησιά του Αιγαίου σε σχέση με τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες

Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για τη δράση των ΜΚΟ στο Βόρειο Αιγαίο, που μόνο με
την αρωγή, τη διάσωση και την υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών δεν έχουν σχέση, ενώ έχουν κινηθεί και ποινικές
διαδικασίες κατά μελών τους.
Καταδεικνύεται ότι η παρουσία και η δράση των ΜΚΟ είναι ανεξέλεγκτη, όπως υπογραμμίζεται και σε πρόσφατη ομόφωνη
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Καταδεικνύεται ότι η παρουσία και η δράση των ΜΚΟ είναι ανεξέλεγκτη, όπως υπογραμμίζεται και σε πρόσφατη ομόφωνη
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ίδια η ΕΕ σε σχετικό πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,
από τα «αναπτυξιακά κονδύλια» που χειρίζονται οι 139 πρεσβείες της ΕΕ σε όλον τον κόσμο και φτάνουν συνολικά τα 20,5
δισ. ευρώ τον χρόνο, περίπου τα 10 δισ. «χάνονται» σε πολυπλόκαμα δίκτυα διαφόρων ΜΚΟ, ενώ 92,5 εκατομμύρια ευρώ
είτε διατέθηκαν σε προγράμματα βοήθειας που μέχρι τώρα απέτυχαν είτε τα χρήματα σπαταλήθηκαν.

Ερωτάται η Επιτροπή:

–        Ποιες ΜΚΟ χρηματοδοτούνται από ενωσιακά κονδύλια στα ελληνικά νησιά, ποιος είναι ο σκοπός της κάθε μίας από
αυτές, με ποια κριτήρια επιλέχτηκαν για χρηματοδότηση και ποια είναι η πραγματική δράση τους;

–        Πώς τοποθετείται στην επιβεβλημένη ανάγκη ύπαρξης κρατικών οργανισμών και υποδομών με πλήρη στελέχωση σε
προσωπικό και μέσα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διάσωσης, φιλοξενίας, περίθαλψης και φροντίδας
μεταναστών;».
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