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                                                                                             Βηρυτός, 11 Ιανουαρίου 2023 

                                                                                                       

 

Χορήγηση 25 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας στον Λίβανο  

από την Ε.Ε. 

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στις 10 τ.μ., η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολόγησε δύο νέες 

πρωτοβουλίες, αναφορικά με επιχορηγήσεις, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ, για την στήριξη των 

ευάλωτων ατόμων στο Λίβανο και την καταπολέμηση της επισιτιστικής αβεβαιότητας. Στην 

ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες αποτελούν απάντηση στον αρνητικό 

αντίκτυπο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και ότι τα 

κεφάλαια, που διατίθενται για τον Λίβανο, θα παράσχουν άμεση βοήθεια σε 7.245 φτωχές 

οικογένειες της χώρας (41.287 άτομα), οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Πρόγραμμα 

Στόχευσης της Φτώχειας (NPTP). Το NPTP είναι το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας του Λιβάνου, το 

οποίο εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα 

του ΟΗΕ. Η συγκεκριμένη βοήθεια της Ε.Ε. αναμένεται να ανακουφίσει τους πολίτες, που έχουν 

πραγματική ανάγκη, να καλύψουν τις ελλείψεις τους σε τρόφιμα. 

Στόχος της Ε.Ε. είναι, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να συμβάλει στην ενίσχυση των 

γεωργικών και αγροδιατροφικών συστημάτων του Λιβάνου. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, 

η παραγωγική ικανότητα των γεωργών πρέπει να αυξηθεί, ενώ θα πρέπει να υποστηριχθεί μία 

λιγότερο απαιτητική και περισσότερο κλιματικά έξυπνη γεωργία, που θα βοηθήσει τον Λίβανο να 

διαφοροποιήσει την παραγωγή τροφίμων και να απομακρυνθεί από την εξάρτηση από εισαγόμενες 

καλλιέργειες/δημητριακά. Το έργο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό 

Τροφίμων και Γεωργίας και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα..  

Η νέα χρηματοδότηση προστίθεται στα υφιστάμενα έργα, που υλοποιούνται στη χώρα, στον τομέα 

της επισιτιστικής ασφάλειας και της κοινωνικής προστασίας. Ο Λίβανος βρίσκεται σε σοβαρή 

οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση τα τελευταία τρία χρόνια και έχει πληγεί από τις συνέπειες 

στις ρωσο-ουκρανικές εξαγωγές, από την έναρξη της σύγκρουσης, μεταξύ των δύο χωρών, στα 

τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Πράγματι, το 85,65% των εισαγωγών σίτου στον Λίβανο 

προήλθε από την Ουκρανία και τη Ρωσία το 2021, με τις προαναφερόμενες γειτονικές χώρες να 

κυριαρχούν στην τοπική αγορά τουλάχιστον από το 2012, οπότε υφίστανται διαθέσιμα σχετικά 

στοιχεία. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Παγκόσμια Τράπεζα χορήγησε ήδη, στις αρχές του 

περασμένου Μαΐου, δάνειο ύψους 150 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για τη διασφάλιση των εισαγωγών 

σίτου στον Λίβανο, αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία διατάραξε τις παγκόσμιες αλυσίδες 

εφοδιασμού και σταμάτησε τις εξαγωγές σιτηρών, οδηγώντας σε ελλείψεις αυτών των προϊόντων 

στη χώρα.  
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ 

 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τις ενημερώσεις του Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού, παρακαλείστε 
όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-beirut@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα 
υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για 
στατιστικούς σκοπούς.  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο 
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-
dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση, προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές 
(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και 
από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ Bηρυτού τηρεί επιφύλαξη ως 
προς τις ειδησεογραφικές πηγές, για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 
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