Η Νορβθγίδα Υπουργόσ υπεφκυνθ για κζματα του ΕΟΧ και τθσ ΕΕ επιςκζφτθκε τθ
Λζςβο με αφορμι τθ χρθματοδότθςθ του Κζντρου Πρώτθσ Υποδοχισ ςτο νθςί
μζςω του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ ΕΟΧ 2009-2014

Η κυρία Aspaker, Νορβθγίδα Υπουργόσ υπεφκυνθ για κζματα του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χώρου (ΕΟΧ) και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ, επιςκζφκθκε το νθςί τθσ Λζςβου
ςτισ 25 Φεβρουαρίου, υπογραμμίηοντασ τθ ςτακερι δζςμευςθ τθσ Νορβθγίασ ςτθν
αντιμετώπιςθ τθσ τρζχουςασ μεταναςτευτικισ και προςφυγικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα.
Μζςω του Προγράμματοσ του ΕΟΧ GR06, θ Λζςβοσ, το νθςί που επλιγει περιςςότερο από
τθν άνευ προθγουμζνου ειςροι μεταναςτών κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 2015, κα λάβει το
ποςό των 2.015.540 € για τθ χρθματοδότθςθ του Κζντρου Πρώτθσ Υποδοχισ Λζςβου με
φορζα υλοποίθςθσ τθν Υπθρεςία Πρώτθσ Υποδοχισ από τον Μάρτιο του 2016 ζωσ και τον
Απρίλιο του 2017.
Κακϊσ θ Ευρϊπθ δζχεται τισ μεγαλφτερεσ μεταναςτευτικζσ ροζσ από τον Δεφτερο
Παγκόςμιο πόλεμο, θ Ελλάδα ζχει βρεκεί ςτο προςκινιο ωσ θ κφρια πφλθ ειςόδου ςχεδόν
1.000.000 μεταναςτϊν και αιτοφντων άςυλο κατά τθ διάρκεια του 2015. Αυτζσ οι ροζσ
ζχουν αςκιςει τεράςτια πίεςθ ςτο ςφςτθμα αςφλου ςτθν Ελλάδα. Ο χρθματοδοτικόσ
Μθχανιςμόσ του ΕΟΧ ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ των αντίςτοιχων εκνικϊν δομϊν
μζςω του Προγράμματοσ GR06 με τίτλο ‘’Ανάπτυξθ των δυνατοτιτων διαχείριςθσ των
Εκνικών Συςτθμάτων του Αςφλου και τθσ Μετανάςτευςθσ‘’. Σο Πρόγραμμα αυτό, το οποίο
Διαχειρίηεται θ Τπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων
(Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργείου Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ εντάςςεται ςτα
πλαίςια του Ελλθνικοφ υςτιματοσ για το Άςυλο και τθ Μετανάςτευςθ, με τθ δθμιουργία
κζντρων υποδοχισ για τθν καταγραφι των μεταναςτϊν και προςφφγων, τθν εξαςφάλιςθ
χϊρων διαμονισ για ευάλωτεσ ομάδεσ και τθν παροχι των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν.
«Μζςω των Προγραμμάτων, μποροφμε να βοθκιςουμε να αναπτυχκοφν οι κατάλλθλεσ
δομζσ που κα εξαςφαλίςουν ότι οι πρόςφυγεσ που επικυμοφν να ειςζλκουν ςτθν Ευρϊπθ
λαμβάνουν τθν προβλεπόμενθ προςταςία. Είμαι βζβαιθ ότι τα προγραμματιηόμενα ζργα κα
βοθκιςουν ςτθν ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ υποδοχισ ςτθν Ελλάδα, θ οποία αντιμετωπίηει
μείηονεσ προκλιςεισ» διλωςε θ κυρία Aspaker.

Kατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψισ τθσ ςτθ Λζςβο, θ Τπουργόσ ςυνοδευόμενθ από το
Διευκυντι τθσ Τ.Δ.Ε.Α.Π. Σαξίαρχο κ. ΜΑΡΚΕΣΑΚΗ Παναγιϊτθ επιςκζφκθκε το Κζντρο
Πρϊτθσ Τποδοχισ ςτθ Μόρια, όπου είχε τθν ευκαιρία να ςυνομιλιςει με κάποια από τα
αςυνόδευτα ανιλικα που φιλοξενοφνται ςτο ΚΕΠΤ, κακϊσ και με εκπροςϊπουσ φορζων,
όπωσ υπαλλιλουσ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, ανϊτατουσ αξιωματοφχουσ τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του Ο.Η.Ε. για τουσ πρόςφυγεσ,
δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ και εκελοντζσ. τθ ςυνζχεια ξεναγικθκε ςτθν περιοχι του Καρά
Σεπζ και επιςκζφκθκε το διαςωςτικό ςκάφοσ “Peter Henry von Koss” με τθ ςυνοδεία
εκπροςϊπου του Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικι Ακτοφυλακι.

«Ζχω εντυπωςιαςτεί από τισ προςπάκειεσ τθσ Ελλάδοσ ςτθ Λζςβο» είπε θ κυρία Aspaker
και εξζφραςε τθ δζςμευςι τθσ για τθν «ενίςχυςθ τθσ Νορβθγικισ ςυνειςφοράσ προσ τθν
Ελλάδα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ». Επιπροςκζτωσ, εξζφραςε τθν
ευαρζςκειά τθσ για τθν καλι προετοιμαςία τθσ επιςκζψεϊσ τθσ από τθν Τ.Δ.Ε.Α.Π.
αποδίδοντασ ςυγχαρθτιρια ςτο διαχειριςτι Προγράμματοσ μζςω τθσ Νορβθγικισ
πρεςβείασ. Η νορβθγικι κυβζρνθςθ χρθματοδοτεί τθν Ελλάδα με ποςά περίπου 25
εκατομμυρίων ευρϊ για τθν ενίςχυςθ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των
μεταναςτευτικϊν ροϊν. «Σο μεταναςτευτικό κα αποτελζςει προτεραιότθτα ςτισ
επικείμενεσ διαπραγματεφςεισ ςχετικά με το πϊσ κα κατανεμθκοφν οι επιχορθγιςεισ ςτο
πλαίςιο τθσ νζασ χρθματοδοτικισ περιόδου από το 2014 ζωσ το 2021» κατζλθξε θ κυρία
Aspaker.

