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B-1 
Επείγουσα Ανθρωπιστική και Επισιτιστική Βοήθεια 

 

 
1. Θεσµικά θέµατα  
– Θεσµοθέτηση κανονιστικού πλαισίου για την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας 
 
Κατά το έτος 2008 η ∆ιεθνής Κοινότητα κλήθηκε επανειληµµένως να ανταποκριθεί σε 
εκκλήσεις διαφόρων αναπτυσσοµένων κρατών που βρέθηκαν σε επείγουσα ανθρωπιστική 
κρίση, είτε λόγω φυσικών καταστροφών, είτε λόγω ένοπλων συγκρούσεων. 
 
Υπό τον συντονισµό και τις κατευθυντήριες γραµµές των ∆ιεθνών Οργανισµών, ιδίως του 
OHE και της E.E, σε συνάρτηση και µε τον συντονισµό των εσωτερικών συναρµόδιων 
Yπηρεσιών της Xώρας, η Ελλάδα υπήρξε και πάλι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που 
απέστειλαν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια προς ανακούφιση των πληγέντων. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2008 πραγµατοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συσκέψεις µε τους 
συναρµόδιους Φορείς, και συγκεκριµένα το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης (ΥΠΕΘΑ), το 
Υπουργείο Εσωτερικών – Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (ΥΠΕΣ/ΓΓΠΠ), το 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΓΚΑ) και τον Ερυθρό Σταυρό, για την 
προετοιµασία και τελική έκδοση της υπ’ αριθµ. 5-4/2009 Παγίας ∆ιαταγής «Περί ∆ιαδικασιών 
∆ιαθέσεως Ανθρωπιστικής Βοήθειας στο εξωτερικό», εντολή η οποία περιγράφει τις 
αρµοδιότητες κάθε Φορέα και τα διάφορα στάδια της διαδικασίας παροχής της βοήθειας 
προς αναπτυσσόµενες χώρες που αντιµετωπίζουν ανθρωπιστική κρίση.      
 
Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθείται άµεσα και συνεχώς από τους ελληνικούς Φορείς η 
λειτουργία των δύο διεθνών Συντονιστικών Κέντρων, ενός υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ (Euro-
Atlantic Disaster Response Coordination Center – EADRCC), και του δεύτερου στο πλαίσιο 
της Ε.Ε (Monitoring Information Center – MIC). Τα κέντρα αυτά διαχέουν πληροφορίες για 
την κατάσταση στην πληγείσα περιοχή, αποστέλλουν εµπειρογνώµονες για την επί τόπου 
εκτίµηση της καταστροφής, συλλέγουν πληροφορίες από τυχόν τοπικά τους Γραφεία και 
καταγράφουν τις ανάγκες του πληθυσµού. Παράλληλα, καταγράφουν τις προσφορές 
ανθρωπιστικής βοήθειας των διαφόρων κρατών – δωρητών και συντονίζουν τις προσπάθειες 
µεταφοράς της βοήθειας. 
 
Βάσει των πληροφοριών αυτών που διαχέονται ηλεκτρονικά σε ενεστώτα χρόνο, αλλά και 
βάσει περαιτέρω εκτιµήσεων από τις κατά τόπους Ελληνικές Αρχές, οι οποίες επίσης 
παρακολουθούν τις εξελίξεις και συµµετέχουν σε επί τόπου Συντονιστικά Όργανα και 
Επιτροπές, ενεργοποιείται ο εσωτερικός µηχανισµός παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε 
τρίτες χώρες, βάσει και της υπ’ αριθµ. 5-4/2009 Παγίας ∆ιαταγής «Περί ∆ιαδικασιών 
∆ιαθέσεως Ανθρωπιστικής Βοήθειας στο εξωτερικό». Περαιτέρω, ενεργοποιείται και ο 
µηχανισµός παροχής πληροφοριών σε 24ωρη βάση και συνεργασίας µε ανθρωπιστικούς 
ΜΚΟ και Φορείς που ενηµερώνονται για τις εκκλήσεις και την ανταπόκριση στην κρίση προς 
καλύτερο συντονισµό της βοήθειας. 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, κατόπιν απόφασης του ΥΠΕΞ, σε συνεργασία µε τα κατά 
περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία ΥΠΕΣ/ΓΓΠΠ, ΥΠΕΘΑ και ΥΠΥΓΚΑ, η Χώρα µας 
αποστέλλει διάφορα είδη και µέσα ανθρωπιστικής βοήθειας, αναλόγως του περιεχοµένου 
των εκκλήσεων και πάντοτε σύµφωνα µε τις Καλές Πρακτικές Παροχής Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας (Good Humanitarian Donorship Principles). 
 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008                                                                                                                                     

___________________________________________________________________ 
 

  
 
 
 

                                                                                                         

43  

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του 2008, προωθήθηκαν οι διαδικασίες κύρωσης του 
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελλάδος και του Παγκοσµίου Προγράµµατος Σίτισης 
(World Food Programme – WFP), ενώ ολοκληρώθηκαν οι αντίστοιχες διαδικασίες κύρωσης 
(7/1/2009) του Μνηµονίου Συνεργασίας µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων και 
Γεωργίας (Food and Agriculture Organisation – FAO) που κατέληξαν στο Νόµο 3741/6-2-
2009. Πέραν των ανωτέρω προς διάχυση των Ανθρωπιστικών Αρχών και βέλτιστων 
πρακτικών, για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΞ, (Υ∆ΑΣ-1 ∆/νση) 
προέβη σε σχετικές ενηµερώσεις – σεµινάρια, σε συνεργασία µε την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.  
 
2. Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια 

– Ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις 
 Μυανµάρ 
Άµεση υπήρξε η ανταπόκριση της Χώρας µας στην κρίση της Μυανµάρ, µετά τον 
καταστροφικό τυφώνα Nargis που έπληξε τη χώρα το Μάιο του 2008, τα θύµατα του οποίου 
ανήλθαν σε 85.000, µε την διάθεση ανθρωπιστικής βοήθειας συνολικού ύψους 1,50 εκατ 
ΕΥΡΩ, τόσο πολυµερώς όσο και διµερώς. Η χώρα µας απέστειλε άµεσα δύο (2) αεροσκάφη 
τύπου C-130 µε συνολικά 15,5 τόνους επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ 
ακολούθησε η αποστολή βοήθειας και µε πλοίο. Για τον καλύτερο συντονισµό µεταφοράς και 
παράδοσης της βοήθειας, αυτή συνοδευόταν από ελληνική αντιπροσωπεία, αποτελούµενη 
από υπαλλήλους του ΥΠΕΞ/Υ∆ΑΣ/HELLENIC AID και ιατρούς του Υπουργείου Υγείας, 
προκειµένου να εξασφαλισθεί η παράδοση της βοήθειας στα θύµατα που την είχαν ανάγκη. 
 

      
 
Επίσης, διετέθη επισιτιστική βοήθεια ύψους 0,20 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, πολυµερώς, µέσω του 
Παγκοσµίου Προγράµµατος Σίτισης (WFP). 
 
Κίνα 
Σε συνέχεια της ισχυρής σεισµικής δόνησης που έπληξε την επαρχία Gansu το Μάιο του 
2008, η Χώρα µας διέθεσε ποσό των 0,20 εκατ. ΕΥΡΩ µέσω της International Committee of 
the Red Cross (ICRC). Περαιτέρω, απεστάλη διµερώς βοήθεια σε είδος (σκηνές, φάρµακα 
και ιατρικός εξοπλισµός), η οποία διετέθη από το ΥΠΥΓΚΑ και µεταφέρθηκε αεροπορικώς 
µερίµνη της κινεζικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Περαιτέρω, διετέθη διµερώς προς την 
Κυβέρνηση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας ποσό 0,50 εκατ. ΕΥΡΩ προς ενίσχυση των 
θυµάτων και αποκατάσταση των ζηµιών του σεισµού.  
 

Γεωργία 
Η Ελλάδα, ανταποκρινόµενη στις εκκλήσεις για ανακούφιση των πληγέντων από τις 
εχθροπραξίες στην περιοχή του Καυκάσου, που ξέσπασαν τον Αύγουστο του 2008, προέβη 
σε δύο αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γεωργία, η πρώτη αεροπορικώς, άµεσα 
ήδη την 13-08-2008, µε µεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Πολεµικής Αεροπορίας, 
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µεταφέροντας 14 τόνους επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας και η δεύτερη οδικώς µε 10,5 
τόνους βοήθειας. Η ως άνω βοήθεια συγκεντρώθηκε από το ΥΠΕΞ σε συνεργασία µε 
κρατικούς Φορείς (ΥΠΕΘΑ, ΥΠΥΓΚΑ, ΓΓΠΠ) και ανθρωπιστικές ΜΚΟ.  
 
Περαιτέρω, χορηγήθηκε έκτακτη οικονοµική βοήθεια µέσω εξειδικευµένων Οργανώσεων των 
Η.Ε συνολικού ύψους 0,45 εκατ. ΕΥΡΩ ως εξής: 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ προς την ICRC και 0,17 
εκατ. ΕΥΡΩ, µέσω της Υπάτης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR), προς ανακούφιση, κυρίως, προσφύγων, 0,08 εκατ. ΕΥΡΩ, µέσω του εκεί 
Γραφείου του Παγκοσµίου Προγράµµατος Σίτισης των Ηνωµένων Εθνών (The United 
Nations World Food Programme), καθώς και 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ στην UNICEF για την 
αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών/ θυµάτων των συγκρούσεων. 
 
Παλαιστίνη 
Μετά την έναρξη των εχθροπραξιών του ∆εκεµβρίου 2008 στη Λωρίδα της Γάζας, η Ελλάδα, 
ανταποκρινόµενη σε σχετικές εκκλήσεις, έσπευσε να διαθέσει επείγουσα ανθρωπιστική 
βοήθεια για την ανακούφιση των πληγέντων. 
 

      
 
Οργανώθηκαν άµεσα δύο αεροπορικές αποστολές (1-1-2009 και 8-1-2009), στο πλαίσιο των 
οποίων µεταφέρθηκαν 41 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, µε 3 αεροσκάφη C-130, που 
περιελάµβαναν φιάλες αίµατος, πλάσµα, ορούς και ιατροφαρµακευτικό υλικό, σύµφωνα µε 
αίτηµα των πληγέντων.  
 

 
 
Κατά το 2009, πραγµατοποιήθηκαν τρεις (3) περαιτέρω αποστολές βοήθειας διά πλοίου, µε 
ποσότητες βασικών ειδών διατροφής (άλευρα, ελαιόλαδο, ρύζι, όσπρια, ζάχαρη) και 
ιατροφαρµακευτικού υλικού και µεταφέρθηκαν µε εµπορευµατοκιβώτια (containers). 
Συνολικά προωθήθηκαν προς τη Λωρίδα της Γάζας 14 containers µε άνω των 40 τόνων 
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ανθρωπιστικής βοήθειας το καθένα. Η βοήθεια αυτή διοχετεύτηκε µέσω της Παγκόσµιας 
Οργάνωσης Υγείας των Ηνωµένων Εθνών (WHO) στον δοκιµαζόµενο Παλαιστινιακό λαό. 
 
Πέραν της εις είδος βοήθειας και για την ολοκλήρωση της εικόνας αναφορικά µε την ελληνική 
συνεισφορά προς την Παλαιστίνη, η χώρα µας διέθεσε, επίσης, ποσό 0,40 εκατ. ΕΥΡΩ, 
µέσω του WFP για προγράµµατα παροχής επισιτιστικής βοήθειας. 
 
3. Μεσο-µακροπρόθεσµη ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια µέσω διεθνών 
οργανισµών 
Εκτός από την άµεση ανθρωπιστική βοήθεια που παρείχε η Χώρα µας, ως επείγουσα 
βοήθεια για την άµεση αντιµετώπιση καταστροφών που προκύπτουν από έκτακτα γεγονότα 
ή φυσικά φαινόµενα, καλείται να συνεισφέρει στην προσπάθεια της ∆ιεθνούς Κοινότητας για 
την αντιµετώπιση κρίσεων που προκύπτουν εξαιτίας πάγιων προβληµάτων του 
αναπτυσσόµενου κόσµου, τις λεγόµενες πολυετείς (long term) κρίσεις, που αφορούν σε 
στοιχειώδεις ανάγκες καθηµερινής διαβίωσης, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και συµµορφούµενη στην ανάγκη για παροχή εναρµονισµένης 
βοήθειας, σύµφωνα µε την αντίστοιχη αρχή της «∆ιακήρυξης των Παρισίων για την 
Αποτελεσµατικότητα της Βοήθειας» (2005) και των σχετικών συστάσεων της DAC/ΟΟΣΑ, η 
Χώρα µας εξακολούθησε και κατά το 2008 να διαθέτει το µεγαλύτερο µέρος των κονδυλίων 
της ανθρωπιστικής βοήθειας προς αναπτυσσόµενες χώρες, πολυµερώς, µέσω ∆ιεθνών 
Οργανισµών. 
 
Οίκοθεν νοείται ότι η ανθρωπιστική αυτή βοήθεια διατίθεται µετά από συνεκτίµηση των 
σχετικών εκκλήσεων, του συντονισµού των ανθρωπιστικών δράσεων της Ε.Ε. και των 
ετήσιων Σχεδίων ∆ράσης που εκπονούνται από τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, προκειµένου οι 
δράσεις τους να αλληλοσυµπληρώνονται και να µην αλληλεπικαλύπτονται. Η 
αποτελεσµατικότητα της πολυµερούς βοήθειας, άλλωστε, βασίζεται στο γεγονός ότι οι 
∆ιεθνείς Οργανισµοί διαθέτουν άριστη πληροφόρηση ως προς τις συνθήκες και τις ανάγκες 
των αναπτυσσοµένων, καθότι καταρχάς καθεµία εξειδικεύεται σε συγκεκριµένο τοµέα, και 
επιπλέον διαθέτει ένα ολόκληρο δίκτυο εµπειρογνωµόνων και ερευνητών στο πεδίο έτσι, 
ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει άµεσα τις ανάγκες του πληθυσµού κάθε περιοχής και να 
σχεδιάζει αξιόπιστες και αποτελεσµατικές στρατηγικές παρέµβασης σε συγκεκριµένους 
τοµείς. 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Χώρα µας διέθεσε σηµαντικά ποσά προς ∆ιεθνείς 
Ανθρωπιστικούς Οργανισµούς, µε κυρίαρχο τον ΟΗΕ και τις εξειδικευµένες οργανώσεις του. 
Συγκεκριµένα, διετέθη ποσό 0,50 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ προς το Central Emergency Relief Fund 
(CERF), ένα ευέλικτο όργανο – ταµείο που είναι σε θέση να διαθέτει άµεσα κονδύλια για τη 
διάθεση επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιµετώπιση έκτακτων κρίσεων, 
καθώς επίσης και 0,12 εκατ ∆ολ. ΗΠΑ προς το Γραφείο των Η.Ε για το Συντονισµό των 
Ανθρωπιστικών ∆ράσεων (OCHA). Ωστόσο, ο µεγαλύτερος όγκος των ελληνικών έκτακτων 
συνεισφορών ανθρωπιστικής βοήθειας διοχετεύθηκε µέσω των Εξειδικευµένων 
Οργανώσεων του ∆ικτύου Η.Ε, διότι, ως ανεφέρθη, λόγω της εξειδίκευσής τους, της 
εµπειρίας τους και των Γραφείων που διαθέτουν επί τόπου σε πολλές περιοχές 
αναπτυσσοµένων χωρών, εξασφαλίζουν αποτελεσµατικότερη και στοχευµένη βοήθεια προς 
τους πληθυσµούς που βρίσκονται σε ανάγκη.  
 
Για το σκοπό αυτό η Ελλάδα έχει υπογράψει Μνηµόνια Κατανόησης µε το WFP στον τοµέα 
παροχής επισιτιστικής βοήθειας και µε τον FAO στον τοµέα της επισιτιστικής ασφάλειας. 
Πέραν τούτων, κατά το 2008, η Ελλάδα χρηµατοδότησε προγράµµατα του WFP, της 
UNHCR, του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης (IOM), της UNICEF, του UNDP κλπ., µε 
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αποδέκτες κυρίως αναπτυσσόµενες χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής, χώρες του 
Καυκάσου, της Ασίας και της Αµερικής. 
 
Συγκεκριµένα,  αναφορικά µε την επισιτιστική βοήθεια, το σύνολο των έκτακτων εισφορών 
της Υ∆ΑΣ/HELLENIC AID προς το WFP, για το 2008 ανήλθε στο ποσό των 6,00 εκατ. ΕΥΡΩ 
και κατανεµήθηκε κυρίως σε χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής, 1,00 εκατ. ΕΥΡΩ στις χώρες 
του Κέρατος της Αφρικής (Αιθιοπία, Σοµαλία, Τζιµπουτί, Κένυα), σε χώρες της ∆υτικής 
Αφρικής (Σενεγάλη, Γκάµπια), στη Λ.∆. Κονγκό, το Σουδάν, Μαλάουι, Μπουργκίνα Φάσο, 
Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Ζάµπια, Μπουρούντι, Τσάντ, Σουαζιλάνδη, αλλά και στις 
χώρες της Νοτιότερης Αφρικής (Μποτσουάνα, Λεσότο). Εκτός από τις χώρες της Αφρικής, η 
Ελλάδα χρηµατοδότησε προγράµµατα του WFP σε χώρες της Μέσης Ανατολής 
(Παλαιστινιακή Αρχή, Ιράκ, Συρία), του Καυκάσου (Αρµενία, Γεωργία, Κιργιζία) καθώς και σε 
χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αµερικής (Ονδούρα, Αϊτή, Ελ Σαλβαδόρ). 
 
Αναφορικά µε την προστασία των προσφύγων, διετέθη ποσό περίπου 2,50 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
προς την UNHCR για προγράµµατα προστασίας προσφύγων και εσωτερικά µετακινούµενων 
πληθυσµών. Τα προγράµµατα αυτά υλοποιήθηκαν και πάλι κυρίως σε χώρες της Αφρικής 
(Σουδάν, Τσάντ, Κένυα, Σοµαλία, Τανζανία, Ουγκάντα, Λ.∆. Κονγκό), αλλά και στη Γεωργία, 
µετά τις εχθροπραξίες στην περιοχή του Καυκάσου τον Αύγουστο 2008 και τη µετακίνηση 
πληθυσµών που ακολούθησε. 
 
Ως προς την Ασία, η Χώρα µας χρηµατοδότησε προγράµµατα της ∆ιεθνούς Επιτροπής 
Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου (IFRCRCS) ύψους 0,40 εκατ. ΕΥΡΩ στην Κίνα, 
µετά τον καταστροφικό σεισµό, καθώς και σε Καζακστάν, Κιργισία, Τατζικιστάν, 
Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, ενώ χρηµατοδοτήσαµε δράσεις και σε Συρία, Σουδάν και 
Γεωργία. 
 
Αναφορικά µε την ανθρωπιστική βοήθεια που διετέθη διµερώς, η Xώρα µας διέθεσε πόρους 
προς ενίσχυση του προϋπολογισµού αναπτυσσοµένων χωρών, καθώς και προς 
αντιµετώπιση έκτακτων ή µόνιµων ανθρωπιστικών κρίσεων από τις ίδιες τις κυβερνήσεις των 
χωρών αυτών, βάσει της «κυριότητας», δηλαδή της δυνατότητας προσδιορισµού των 
αναγκών και αντιµετώπιση των προβληµάτων από τις ίδιες τις αναπτυσσόµενες χώρες. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Χώρα µας διέθεσε ποσό 0,06 εκατ. ΕΥΡΩ προς το Βιετνάµ, για την 
ανακατασκευή γέφυρας στην κωµόπολη Lao Cai, καθώς και για την ιατρική στήριξη των 
θυµάτων του Agent Orange, 0,20 εκατ. ΕΥΡΩ προς την Κίνα, ως ανθρωπιστική βοήθεια για 
τα θύµατα του σεισµού, 0,04 εκατ. ΕΥΡΩ προς την Ουκρανία και 0,02 εκατ. ΕΥΡΩ προς τη 
Μολδαβία, για την αντιµετώπιση των καταστροφών από πληµµύρες που έπληξαν τις χώρες 
αυτές το καλοκαίρι του 2008 και άλλες συναφείς δράσεις. 
 

 
 
 
Σηµείωση: Το κείµενο του κεφαλαίου [Β-1] έχει συνταχθεί από το προσωπικό της Υ∆ΑΣ-1 ∆/νσης του ΥΠΕΞ. 
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B-2 
Αναπτυξιακή Βοήθεια 

 
 

Τα αναπτυξιακά προγράµµατα έχοντας ως βάση τους «Στόχους της Χιλιετίας», επιδιώκουν 
να συµβάλλουν κυρίως στην εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόµενες χώρες, µέσα από 
την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και στην ουσιαστική βελτίωση των τοπικών δυνατοτήτων 
ανάπτυξης. Τα υλοποιούµενα προγράµµατα ανταποκρίνονται στα παρακάτω βασικά 
κριτήρια: 
� αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις βασικές ανάγκες οικονοµικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης του πληθυσµού των αναπτυσσοµένων χωρών και κυρίως των φτωχότερων 
στρωµάτων και των ευάλωτων οµάδων, όπως τα παιδιά και οι γυναίκες 

� βελτιώνουν την ποιότητα ζωής της οµάδας - στόχου και ταυτόχρονα ενισχύουν την 
ικανότητα του τοπικού πληθυσµού να προωθήσει µε τις δικές του δυνάµεις την ανάπτυξη 
και τη βελτίωση των εισοδηµάτων του 

� λαµβάνουν υπόψη τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και στόχους που έχουν τεθεί από τις 
κυβερνήσεις και τις αποκεντρωµένες διοικήσεις των αναπτυσσοµένων και υπό µετάβαση 
χωρών στο πλαίσιο µιας «εταιρικής σχέσης» 

� προωθούν την οικειοποίηση των αναπτυξιακών πλεονεκτηµάτων που δηµιουργούνται 
από την υλοποίηση των προγραµµάτων από τις τοπικές κοινωνίες 

� συµβάλλουν στην ανασυγκρότηση των αναπτυσσοµένων χωρών. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια ορισµένα από τα κυριότερα προγράµµατα 
αναπτυξιακής βοήθειας που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από διάφορους 
Φορείς (Υπουργεία, Νοµικά Πρόσωπα, ΜΚΟ) κατά το έτος 2008: 

 
«∆ηµιουργία Ελληνο-Γεωργιανής Σχολής Τουριστικών επαγγελµάτων ICARUS και παροχή 
εξοπλισµού» 
Η δηµιουργία της Ελληνο- Γεωργιανής Σχολής Τουριστικών επαγγελµάτων, υλοποιήθηκε 
από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (ΥΠΤΟΥΡΑΝ) σε συνεργασία µε το αντίστοιχο 
Γεωργιανό Υπουργείο. 
 

 
 
Το πρόγραµµα έχει συνολικό ύψος προϋπολογισµού 326.000 ΕΥΡΩ (χρηµατοδότηση από 
την Υ∆ΑΣ 100%) και προέκυψε από τα αποτελέσµατα της 2ης Μικτής ∆ιϋπουργικής 
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Επιτροπής Ελλάδας-Γεωργίας όπου µεταξύ άλλων συµφωνήθηκε η κάλυψη της ανάγκης της 
γεωργιανής πλευράς για τη δηµιουργία και τη λειτουργία της πρώτης Σχολής Τουρισµού ως 
εξειδικευµένου επαγγελµατικού/επιµορφωτικού Φορέα µεταξύ δευτεροβάθµιας και 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
Η χρηµατοδότηση της Υ∆ΑΣ στόχευε στην επεξεργασία ενός Προγράµµατος ∆ράσης (Action 
Plan) για τη δηµιουργία της Σχολής, παροχή πλήρους εξοπλισµού για τη λειτουργία της 
Σχολής, συνεχή παροχή τεχνογνωσίας µε δηµιουργία θεσµοθετηµένων κύκλων ειδικής 
εκπαίδευσης, αλλά και διασφάλιση µιας σταθερής βάσης συνεργασίας µε αµοιβαία θετικά 
αποτελέσµατα για τις δύο χώρες.  
 
Η εν λόγω τουριστική Σχολή είναι η µοναδική στη Γεωργία παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
κατάρτιση στους σπουδαστές της και αναµένεται να καλύψει συνολικά τι ανάγκες που 
υπάρχουν στην τουριστική αγορά της χώρας, όπως υπογραµµίζεται και από Γεωργιανής 
πλευράς. 
 
«Αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών ενέργειας µε την εγκατάσταση συστηµάτων ηλιακών 
θερµοσυσσωρευτών στο ∆ήµο Cacak της Κεντρικής Σερβίας» 
Το πρόγραµµα ύψους 173.300 ΕΥΡΩ (χρηµατοδότηση Υ∆ΑΣ 75%) υλοποιήθηκε από το 
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σε συνεργασία µε την ελληνική ΜΚΟ E-
conet και το ∆ήµο Čačak και είχε ως στόχους: 
 

 
 
� την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς θερµικών ηλιακών συστηµάτων και ενίσχυση της 

τεχνολογικής και επιχειρηµατικής συνεργασίας µεταξύ Ελλάδος και Σερβίας στον τοµέα 
των Ανανεώσιµων Πηγών και της Εξοικονόµησης Ενέργειας.  

� την ανάπτυξη τεχνολογικής συνεργασίας σε θέµατα ΑΠΕ και ΕΞΕ, µέσω σεµιναρίων 
µεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέµατα ηλιακής ενέργειας.  

� την προώθηση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε δηµόσια κτήρια, µε µελέτη και αξιολόγηση 
έργων Ηλιακής Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας, µεγάλης κλίµακας, σε κτήρια 
δηµόσιου ενδιαφέροντος.  

 
Συγκεκριµένα οι εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 40 τ.µ., τοποθετήθηκαν στο σχολικό 
συγκρότηµα «Prehrambeno Ugostiteljska» και στα νηπιαγωγεία «BAMBΙ» και «SUNCE» για 
να καλύπτουν ανάγκες ζεστού νερού χρήσης, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού συστήµατος φωτισµού.  
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«Ανακαίνιση – επαναλειτουργία ορφανοτροφείου στην Αξώµη της Αιθιοπίας» 
Το πρόγραµµα ύψους 185.000 ΕΥΡΩ (χρηµατοδότηση Υ∆ΑΣ 100%) υλοποιήθηκε από το 
ΥΠΕΣ/ΕΕΤΑΑ και είχε ως στόχο την ανακαίνιση του ορφανοτροφείου της Αξώµης, πόλης η 
οποία επλήγη από πολεµική εµφύλια σύρραξη και παρουσίαζε µεγάλη ανάγκη στήριξης των 
ορφανών. Με το πρόγραµµα αυτό καλύφθηκε η αναβάθµιση των κτιριακών και άλλων 
λειτουργιών του ιδρύµατος το οποίο σήµερα καλύπτει τις ανάγκες κοινωνικής ένταξης 330 
ορφανών.  
 

 
 
Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες επεµβάσεις: 
� περίφραξη του χώρου 
� ανέγερση σύγχρονου κτιρίου µαγειρείων και εστιατορίου πλήρως εξοπλισµένου και  
� ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου κοιτώνων και συµπλήρωση  εξοπλισµού του.  
 
«∆ηµιουργία Κέντρου σποροπαραγωγής πατάτας και συνεταιρισµού των παραγωγών στην 
περιοχή Τσάλκα της Γεωργίας» 
Το πρόγραµµα συνολικού προϋπολογισµού 370.000 ΕΥΡΩ υλοποιήθηκε από το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών - Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών και αφορά στο σύνολο της 
αλυσίδας παραγωγής πατατοσπόρου (από το εργαστήριο µέχρι την αγορά). 
 
Βασικά συστατικά στοιχεία της τεχνικής πλευράς είναι: 
� ο εφοδιασµός µε τον απαραίτητο εξοπλισµό, η ανακαίνιση των εργαστηριακών 

εγκαταστάσεων και η παροχή τεχνογνωσίας 
� η οργάνωση και κατάρτιση των γεωργών µε σκοπό την παραγωγή υγιούς 

πατατοσπόρου  
� η παροχή εκ µέρους του προγράµµατος σύγχρονου εξοπλισµού για την εγκατάσταση 

ενός εργαστηρίου πιστοποίησης πατατοσπόρου στην Τσάλκα, το οποίο θα παρακολουθεί 
και θα πιστοποιεί την ποιότητα του πατατοσπόρου  

� από την πλευρά της διάθεσης των προϊόντων, οι παραγωγοί πατατοσπόρου έχουν 
βοηθηθεί να δηµιουργήσουν και να θέσουν σε λειτουργία πέντε συνεταιρισµούς, 
ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράµµατος για τους διεθνείς κανόνες και πρακτικές, µε 
σκοπό τη διαχείριση της παραγωγής και της εµπορίας του πατατοσπόρου (και δυνητικώς 
και πατάτας εµπορίου), προς επίτευξη χαµηλότερου κόστους παραγωγής και καλύτερων 
τιµών για τα προϊόντα τους. 

 
Ενδιάµεσα  διανεµήθηκαν στους παραγωγούς της Τσάλκα εξήντα τόνοι πατατοσπόρου 
“Elite” εισαγωγής. 
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Η σηµαντικότητα της συµβολής του προγράµµατος µπορεί να εκτιµηθεί εάν αναφερθεί ότι η 
χρήση πιστοποιηµένου πατατοσπόρου αποδίδει κατά εκτάριο προϊόν της τάξης των 40 
τόνων, όταν η χρήση τοπικού πατατοσπόρου περιορίζει τις αποδόσεις στους 10-15 τόνους 
το εκτάριο. 
 
«Ανάπτυξη Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης στην Αίγυπτο» 
Το πρόγραµµα ύψους 190.000 ΕΥΡΩ (χρηµατοδότηση Υ∆ΑΣ 100%) υλοποιήθηκε από τον 
ΟΑΕ∆ σε συνεργασία µε το Κοινωνικό Ταµείο Ανάπτυξης της Αιγύπτου (Social Fund for 
Development).  
 

 
 

Κύριος στόχος του προγράµµατος ήταν η Ανάπτυξη Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης 
(ΚΠΑ) και υλικοτεχνική αναβάθµιση σε επιλεγµένες περιοχές της Αιγύπτου που 
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υποαπασχόλησης του εργατικού δυναµικού της χώρας.  
 
Συγκεκριµένα  επελέγησαν δύο δοµές εντός των οποίων στεγάστηκαν τα Κέντρα Προώθησης 
Απασχόλησης στην Αλεξάνδρεια και το Κάϊρο, µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργήσουν ένα 
νέο δίκτυο συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, µε στόχο την 
αποδοτικότερη σχέση προσφοράς και ζήτησης εργασίας.  
 
Επίσης στο πλαίσιο του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε σεµινάριο κατάρτισης  
εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας στην Ελλάδα, ώστε να γνωρίσουν τα ΚΠΑ, να 
ενηµερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισής τους, καθώς και για ανταλλαγή 
απόψεων και τεχνογνωσίας. 
 
«Προώθηση της Αγροτικής Aνάπτυξης της Αρµενίας/Σχεδιασµός και υλοποίηση καινοτόµου 
µορφής συλλογικής οργάνωσης των αγροτών µε παράλληλη ανάπτυξη υποδοµών 
καλλιέργειας και εµπορίας αγροτικών προϊόντων σε τοπικό επίπεδο. Θεσµική και 
εργαστηριακή κατοχύρωση της ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο» 
Το πρόγραµµα συνολικού προϋπολογισµού 706.000 ΕΥΡΩ (χρηµατοδότηση Υ∆ΑΣ 75%) 
υλοποιήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών - Εργαστήριο Χηµείας σε συνεργασία 
µε το Υπουργείο Γεωργίας της Αρµενίας και στόχευε στη βελτίωση των παραγωγικών και 
εµπορικών παραµέτρων της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής.  
 
Συγκεκριµένα προβλέπονταν και υλοποιήθηκαν: 
� παροχή τεχνογνωσίας και υλικοτεχνικής υποδοµής για τη λειτουργία µιας πρότυπης 

«αγροτικής συστάδας cluster» 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008                                                                                                                                     

___________________________________________________________________ 
 

  
 
 
 

                                                                                                         

51  

      - προµήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού θαλάµου δυναµικότητας 200 τόνων, για τη 
συντήρηση των αγροτικών προϊόντων  

      - παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής για την καλλιέργεια (γεωργικά µηχανήµατα) και 
µεταφορά (φορτηγό) αγροτικών προϊόντων 

      -  ίδρυση συστάδας (cluster) αγροτών που θα ωφεληθούν από τις υποδοµές και 
  

 
 

� εργαστήριο ελέγχου υπολειµµατικότητας φυτοφαρµάκων 
-  ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου ελέγχου υπολειµµατικότητας φυτοφαρµάκων 

      - ανάπτυξη κατάλληλων µεθόδων για τον προσδιορισµό των υπολειµµάτων των 
φυτοφαρµάκων στη χώρα   

      -  εκπαίδευση προσωπικού 
 
«∆ηµιουργία µονάδας εκτροφής αγελάδων στη Λ. ∆. του Κονγκό» 
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από τη ΜΚΟ Ίδρυµα Λειτουργοί Υγείας της Αγάπης  µε 
συγχρηµατοδότηση της Υ∆ΑΣ ύψους 60.000 ΕΥΡΩ (75% συνολικού προϋπολογισµού). 
 

 
 
Αντικείµενο του έργου ήταν η δηµιουργία µονάδας εκτροφής αγελάδων στην περιοχή 
Λουµπούµπασι της Λ. ∆. του Κονγκό. Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
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� ολοκληρώθηκε η ανόρυξη δύο γεωτρήσεων προκειµένου να αυξηθεί η φυτική παραγωγή 
και να εξασφαλισθεί νερό για τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, καθώς και τις 
ανάγκες του ζωικού κεφαλαίου, επιπλέον  

� δηµιουργήθηκε µία φάρµα φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου δέκα τεσσάρων 
(14) γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, ενώ παράλληλα εκπαιδεύτηκε κατάλληλα το 
ανθρώπινο δυναµικό. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος κατέστη εφικτή η δηµιουργία υποδοµών για 
την αξιοποίηση και ανάπτυξη του ενδογενούς δυναµικού καθώς και η ενίσχυση της αγροτικής 
και κτηνοτροφικής παραγωγής µε απώτερο όφελος την ενίσχυση της απασχόλησης σε έναν 
τοµέα που συµβάλει στην επίλυση του επισιτιστικού προβλήµατος της περιοχής. 
 
«Ίδρυση και εξοπλισµός παιδικού σταθµού στην περιοχή Τσάλκα της Γεωργίας» 
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από τη ΜΚΟ Ανοιχτή Αγκαλιά µε συγχρηµατοδότηση της Υ∆ΑΣ 
ύψους 54.000 ΕΥΡΩ (75% συνολικού προϋπολογισµού). 
 
Το έργο αφορούσε στην ανάπλαση και στον εξοπλισµό κτηρίου, επιφάνειας 500 τ.µ. που 
παραχωρήθηκε από το ∆ήµο Τσάλκας, για τη δηµιουργία παιδικού σταθµού µε δυνατότητα 
υποδοχής 50 τουλάχιστον παιδιών προσχολικής ηλικίας.  
 

 
 
Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος εξασφαλίστηκε η άρτια και ασφαλής υποδοµή για τη 
φύλαξη, εκπαίδευση και δηµιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας, ενώ 
παράλληλα δηµιουργήθηκαν τριάντα (30) νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η λειτουργία του 
παιδικού σταθµού διευκολύνει και δίνει κίνητρο στις γυναίκες - µητέρες να αναπτύξουν 
δράσεις µε άµεσα  ή έµµεσα οφέλη. 
 
«Κατασκευή σχολικού συγκροτήµατος για την κάλυψη αναγκών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
στην περιοχή Bulbulo της αυτόνοµης πολιτείας Amhara στην Αιθιοπία» 
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από τη ΜΚΟ Μία Γη (One Earth)  µε συγχρηµατοδότηση της 
Υ∆ΑΣ ύψους 58.000 ΕΥΡΩ (75% συνολικού προϋπολογισµού). 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου κατασκευάστηκε σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
συνολικού εµβαδού 352 τ.µ. αποτελούµενο από τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, 
βιβλιοθήκη και όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους, ενώ διαµορφώθηκε 
παράλληλα το σύνολο του περιβάλλοντος χώρου.  
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Προκειµένου να καταστεί λειτουργικό το σχολείο και να εξυπηρετήσει µε τον πληρέστερο 
δυνατό τρόπο τις ανάγκες των µαθητών, το πρόγραµµα περιελάµβανε τον κατάλληλο 
εξοπλισµό των αιθουσών, τη διανοµή εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, χαρτικά κτλ.) καθώς 
επίσης τη µεταφορά πόσιµου νερού στο χώρο του συγκροτήµατος και την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού συστήµατος για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Παράλληλα 
ολοκληρώθηκαν εργασίες ανακατασκευής στα υπάρχοντα κτήρια του σχολικού 
συγκροτήµατος. 
 

 
 
Το συγκεκριµένο σχολικό συγκρότηµα εξυπηρετεί 900 παιδιά ηλικίας 6-14 ετών της 
ευρύτερης κοινότητας, αντιµετωπίζοντας τις τοπικές ανάγκες για επιµόρφωση και 
εκπαίδευση. Πέραν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εν λόγω προγράµµατος, έχει 
εξασφαλισθεί η συνεχής υποστήριξη των εκπαιδευτικών δοµών της περιοχής µε τη 
συνεργασία σχολείων από την Ελλάδα στο πλαίσιο αδελφοποίησης µε  συγκεκριµένες τάξεις 
του σχολείου στο Bulbulo.   
  
«Μεταφορά τεχνογνωσίας για την οργάνωση και ανάπτυξη της οικολογικής γεωργίας 
σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και την προώθηση του αγροτουρισµού στη 
Μολδαβία» 
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από τη ΜΚΟ Παγκόσµια Βοήθεια και Συνεργασία (WWAC) µε 
συγχρηµατοδότηση της Υ∆ΑΣ ύψους 79.000 ΕΥΡΩ (75% συνολικού προϋπολογισµού). 
 
Το πρόγραµµα αφορούσε στη µεταφορά τεχνογνωσίας σε γεωτεχνικούς, αγρότες και 
αρµόδιους κρατικούς φορείς της Μολδαβίας προκειµένου να ενισχυθεί το Κρατικό Σύστηµα 
Οργάνωσης της παραγωγής οικολογικής γεωργίας, να ενισχυθεί η παραγωγή οικολογικών 
προϊόντων και ο αγροτουρισµός.  
 
Πιο συγκεκριµένα:  
� ολοκληρώθηκε η συλλογή υλικού και παραδόθηκε πλήρης φάκελλος στο Υπουργείο 

Γεωργίας και Βιοµηχανίας Τροφίµων της Μολδαβίας, ο οποίος περιελάµβανε το θεσµικό 
πλαίσιο της Ε.Ε για την παραγωγή και πιστοποίηση των οικολογικών προϊόντων, 
προτάσεις για ένα βιώσιµο και αξιόπιστο σύστηµα αδειοδότησης Φορέων πιστοποίησης 
οικολογικών προϊόντων και πλαίσιο προτάσεων για την προώθηση του αγροτουρισµού. 

� πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας µε στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας και 
Βιοµηχανίας Τροφίµων της Μολδαβίας 

� σε συνεργασία µε το επιστηµονικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου Κισινάου 
ολοκληρώθηκε η κατάρτιση µελέτης για τους Μολδαβούς γεωτεχνικούς, σχετικά µε τις 
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σύγχρονες τεχνικές φυτοπροστασίας στην παραγωγή οικολογικών προϊόντων, τις 
τεχνικές αύξησης της παραγωγής και τις τεχνικές λιπασµατοποίησης χωρίς τη χρήση 
χηµικών σκευασµάτων. 

 

 
 
� έλαβαν χώρα 9 ενηµερωτικές ηµερίδες στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των Μολδαβών 

αγροτών, σε συνεργασία µε τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισµούς, σχετικά µε τα οφέλη 
από την εφαρµογή βιολογικών καλλιεργειών και τις δραστηριότητες αγροτουρισµού. 

 

«Υποστήριξη λειτουργίας µετακινούµενων σχολείων στο Μπενίν» 
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις από τη ΜΚΟ Κέντρο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης  
Αφρικής µε συνολική συγχρηµατοδότηση της Υ∆ΑΣ 97.400 ΕΥΡΩ (75% συνολικού 
προϋπολογισµού).  
 

 
 
Στο πλαίσιο του έργου χρηµατοδοτήθηκε η λειτουργία δεκαεννέα σχολικών τάξεων σε 
δεκατρία χωριά του Μπενίν, µε 595 µαθητές και 18 δασκάλους.  
 
Πιο συγκεκριµένα, χρηµατοδοτήθηκε η διαµόρφωση των χώρων διδασκαλίας µε την αγορά 
και εγκατάσταση των κατάλληλων υλικών, καθώς και η αµοιβές των δασκάλων από το 2005 
έως και το 2008.  
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Όσον αφορά στις αµοιβές των δασκάλων για το έτος 2008, η Υ∆ΑΣ προσέφερε επιπλέον 
ποσό ύψους 25.000 ΕΥΡΩ µέσω της Ελληνικής Πρεσβείας στην Αµπούτζα.  
 
Μία ακόµη σηµαντική παράµετρο κατά την υλοποίηση του προγράµµατος αποτέλεσαν οι 
συναντήσεις που έλαβαν χώρα µε τις οικογένειες των µαθητών και κατά τις οποίες έγινε 
αντιληπτό από τους γονείς πόσο σηµαντική είναι για τη ζωή των παιδιών τους η συµµετοχή 
τους στα µαθήµατα του σχολείου. 
 

«Καθαρισµός και διανοµή νερού στην πόλη Μπαµ του Ιράν» 
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από τη ΜΚΟ Water for People and Peace µε 
συγχρηµατοδότηση της Υ∆ΑΣ ύψους 60.000 ΕΥΡΩ (75% συνολικού προϋπολογισµού). 
 
Το έργο αφορούσε στη βελτίωση της τεχνολογίας καθαρισµού του πόσιµου νερού στην πόλη 
Μπαµ του Ιράν, η οποία επλήγη από καταστροφικούς σεισµούς που είχαν ως αποτέλεσµα, 
εκτός των άλλων,  την καταστροφή του αντίστοιχου συστήµατος παραγωγής πόσιµου νερού 
στην περιοχή.  
 

 
 
Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του προγράµµατος, τοποθετήθηκαν πρόσθετες µονάδες για 
τον καθαρισµό του νερού οι οποίες βελτίωσαν την ποιότητα του παραγόµενου νερού και 
αύξησαν την ποσότητά του από 150.000 λίτρα/ηµέρα σε 400.000 λίτρα/ηµέρα.  
 
Επιπρόσθετα, εκπαιδεύτηκε το ανθρώπινο δυναµικό της τοπικής Αρχής ∆ιαχείρισης Υδάτων, 
ενώ εξακολουθεί να παρακολουθείται η ορθή λειτουργία του νέου συστήµατος και 
ταυτόχρονα επιλύονται τυχόν προβλήµατα και απορίες που προκύπτουν κατά την εφαρµογή 
του από τους επιτόπιους µηχανικούς. 
 
«Κατασκευή Οίκου Μητρότητας (Bashali) στο χωριό Μπρούν της κοιλάδας Μπουµπουρέτ 
του Β.∆. Πακιστάν» 
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από τη ΜΚΟ Έλληνες Εθελοντές µε συγχρηµατοδότηση της 
Υ∆ΑΣ ύψους 90.000 ΕΥΡΩ (75% συνολικού προϋπολογισµού). 
 
Στο πλαίσιο του έργου, κατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε το «Σπίτι Μητρότητας» στο χωριό 
Μπρουν, ένα από τα χωριά της φυλής Καλάς (Kalash) του Πακιστάν. Το  «Σπίτι Μητρότητας» 
ή Bashali, λειτουργεί ως χώρος φιλοξενίας γυναικών, οι οποίες σύµφωνα µε την τοπική 
παράδοση οφείλουν να αφήσουν το σπίτι τους κατά τη διάρκεια της εµµήνου ρήσεως και της 
εγκυµοσύνης τους.  
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Σε συνεργασία µε τους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι έχουν κατορθώσει να κρατήσουν 
ανέπαφες τις αρχέγονες παραδόσεις τους, κατασκευάστηκε ένα κτήριο µε τρία δωµάτια, 
διακοσµηµένο µε ξύλο και σχιστόλιθο σύµφωνα µε τα παραδοσιακά Καλασικά αρχιτεκτονικά 
πρότυπα. 
 
«Ανοικοδόµηση κατοικιών στην πόλη Μπαµ του Ιράν» 
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από τη ΜΚΟ Ευρωπαϊκή Προοπτική µε συγχρηµατοδότηση της 
Υ∆ΑΣ ύψους 217.000 ΕΥΡΩ (75% συνολικού προϋπολογισµού). 
 
Το πρόγραµµα αφορούσε στην ανοικοδόµηση κατοικιών που καταστράφηκαν από το σεισµό 
του 2003, στην περιοχή Μπαµ του Ιράν. Πιο συγκεκριµένα, κατά την υλοποίηση του έργου 
και σε συνεργασία µε τον τοπικό οικιστικό φορέα (Islamic Revolution Housing Foundation) 
και το Υπουργείο Υγείας της Περιφέρειας του Kerman, προσφέρθηκε µόνιµη στέγη σε 15 
οικογένειες αποτελούµενες από χήρες και ορφανά µε χαµηλά εισοδήµατα. Με αυτόν τον 
τρόπο, εκτός των άλλων, αναζωογονήθηκε η τοπική αγορά εργασίας, ιδιαιτέρως στον 
κατασκευαστικό τοµέα και βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής των οικογενειών των οποίων 
αποκαταστάθηκαν οι κατοικίες. 
 
Το πρόγραµµα αποτέλεσε συνέχεια προηγούµενου προγράµµατος που συγχρηµατοδότησε 
η Υ∆ΑΣ, µε παρόµοιες δράσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα την ανοικοδόµηση 40 
κατοικιών στην ίδια περιοχή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµείωση: Το κείµενο του κεφαλαίου [Β-2] έχει συνταχθεί από το προσωπικό της Υ∆ΑΣ-2 ∆/νσης του ΥΠΕΞ. 
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B-3 
Κοινή Γνώµη, Πληροφόρηση και Αναπτυξιακή Εκπαίδευση 

 

 
Στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας, η Υ∆ΑΣ-4 ∆/νση, κατά το έτος 2008, 
ανέλαβε, µεταξύ άλλων, τις κάτωθι δράσεις, που αφορούν κυρίως στην ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας των πολιτών και την ανάπτυξη του εθελοντισµού:  
 
∆ιοργάνωση και συµµετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις 
 
«6o Φόρουµ της Παγκόσµιας Συµµαχίας Πόλεων κατά της Φτώχειας», Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, 26-28 Μαρτίου 2008 
H Υ∆ΑΣ συγχρηµατοδότησε το «6ο Φόρουµ της Παγκόσµιας Συµµαχίας Πόλεων κατά της 
Φτώχειας», που διοργάνωσε ο ∆ήµος Αθηναίων σε συνεργασία µε το Αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 26-28 
Μαρτίου 2008, στην Αθήνα, µε θέµα την «Ενίσχυση της τοπικής δηµοκρατικής 
διακυβέρνησης για την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας». 
 

 
 
Στόχος των εκδηλώσεων ήταν η ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των ∆ήµων 
και των τοπικών Αρχών στο σχεδιασµό προγραµµάτων και δράσεων για την επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και τη µείωση της φτώχειας µέσω της τοπικής 
δηµοκρατίας. 
 
Την έναρξη των εργασιών του Φόρουµ κήρυξε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, κ. Κάρολος 
Παπούλιας, ενώ παρέστησαν περισσότεροι από 1.000 σύνεδροι, προερχόµενοι από 100 
περίπου χώρες από τις 5 ηπείρους. 
 
∆ιεθνής ∆ιάσκεψη  για την Κλιµατική Αλλαγή και την Ανθρώπινη Ασφάλεια, 29-30 Μαΐου 
2008 
Η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για την Κλιµατική Αλλαγή και την Ανθρώπινη Ασφάλεια, που 
διοργανώθηκε από την Υ∆ΑΣ, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του ∆ικτύου 
Ανθρώπινης Ασφάλειας, πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 29-30 Μαΐου 2008, µε τη 
συµµετοχή επιστηµόνων, ειδικών και εµπειρογνωµόνων παγκοσµίου κύρους. Η ∆ιάσκεψη 
πραγµατοποιήθηκε παράλληλα µε την Υπουργική Συνάντηση του ∆ικτύου Ανθρώπινης 
Ασφάλειας, που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα στις 30 Μαΐου.  
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Τις εργασίες της ∆ιάσκεψης άνοιξε η Υπουργός Εξωτερικών, κα. Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ, 
από πλευράς ΥΠΕΞ, µίλησαν επίσης ο Υφυπουργός, κ. Πέτρος ∆ούκας, και ο Γενικός 
Γραµµατέας ∆ΟΣ & ΑΣ, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.    
 

 
 
Μεταξύ των προσκεκληµένων στη ∆ιάσκεψη, παρευρέθησαν οι Μισέλ Ζαρώ,  Γενικός 
Γραµµατέας του ∆ιεθνούς Μετεωρολογικού Οργανισµού, Σαλεεµούλ Χακ, ∆ιευθυντής της 
Οµάδας Κλιµατικής Αλλαγής του   ∆ιεθνούς Ινστιτούτου για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, 
Τζων Πάουελ - Αναπληρωτής Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του Παγκόσµιου Προγράµµατος 
Σίτισης, Ευγενία Τσουµάνη - Γενική Γραµµατέας Ισότητας, Μαριάννα Βαρδινογιάννη - 
Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO, Χρήστος Ζερεφός - Καθηγητής Ατµοσφαιρικής 
Φυσικής και Πρόεδρος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ∆ηµήτρης Ζενγκέλης - Σύµβουλος 
της Βρετανικής Κυβέρνησης, οικονοµολόγος και µέλος της επιστηµονικής οµάδας της 
Έκθεσης Στερν. Στη ∆ιάσκεψη παρενέβη επίσης, σε ζωντανή σύνδεση από την 
Κωνσταντινούπολη, ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος. 
 

Περίπτερο Hellenic Aid, 73η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Σεπτέµβριος 2008 
Στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, οργανώθηκε η λειτουργία ειδικού 
περιπτέρου της HELLENIC AID σε χώρο ειδικής προβολής της έκθεσης. 
 

 
 
Παρουσίαση της Σύνοψης της «Έκθεσης Stern: Τα Οικονοµικά της Κλιµατικής Αλλαγής» 
στην ελληνική γλώσσα, 27 Νοεµβρίου 2008 
Η Έκθεση του Βρετανού οικονοµολόγου και ακαδηµαϊκού, Sir Nicholas Stern, αποτέλεσε 
κοµβικό σηµείο για την µεταστροφή του πολιτικού κλίµατος αλλά και της ευρωπαϊκής κοινής 
γνώµης γύρω από τη σηµασία της κλιµατικής αλλαγής και των τεράστιων επιπτώσεών της σε 
όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Ο απόηχος της Έκθεσης, αν και ιδιαίτερα σηµαντικός σε 
διεθνές επίπεδο, δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Ελλάδα. 
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∆εδοµένων των πρωτοβουλιών του ΥΠΕΞ σε θέµατα κλιµατικής Αλλαγής, η Υ∆ΑΣ, σε 
συνεργασία µε επιστηµονική οµάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, προχώρησε στη 
µετάφραση στα ελληνικά της εκτεταµένης σύνοψης της εν λόγω έκθεσης, µε σκοπό να 
ευαισθητοποιηθεί και η ελληνική κοινή γνώµη για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.   
 

 
 
Την Πέµπτη, 27 Νοεµβρίου 2008, πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση - στο ευρύ κοινό - της 
ειδικής έκδοσης της Έκθεσης Stern, στο ΥΠΕΞ. Στην εκδήλωση παρέστησαν η Υπουργός 
Εξωτερικών, κα. Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ΟΣ & ΑΣ, κ. Θεόδωρος 
Σκυλακάκης και ο Sir Nicholas Stern. 
  

 

Λοιπές δράσεις αναπτυξιακής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης και 
προώθησης του εθελοντισµού 
 
Ντοκιµαντέρ «Καντίρ–Ένας Αφγανός Οδυσσέας», Φεβρουάριος 2008 
Το ντοκιµαντέρ «Καντίρ - Ένας Αφγανός Οδυσσέας» συγχρηµατοδοτήθηκε από την Υ∆ΑΣ, 
την ΕΡΤ ΑΕ, το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου και το Al Jazeera English, σε παραγωγή 
της Cinegram.   
 
Η ταινία, η οποία πραγµατεύεται την επιστροφή, µετά από εννέα χρόνια στην Ελλάδα, ενός 
Αφγανού πρόσφυγα στην πατρίδα του προκειµένου να αναζητήσει την οικογένειά του, 
αναδεικνύει µε γλαφυρό τρόπο τις διαφορετικές πλευρές της ζωής στον αναπτυγµένο και 
στον αναπτυσσόµενο κόσµο. 
 

 
 
Ο «Καντίρ» συµµετείχε σε διάφορα φεστιβάλ, ελληνικά και διεθνή, και απέσπασε το βραβείο 
του Καλύτερου Ντοκιµαντέρ στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Roma Fiction 2008.  
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Με την ευκαιρία της πρεµιέρας του ντοκιµαντέρ στους κινηµατογράφους, πραγµατοποιήθηκε, 
στις 29 Οκτωβρίου 2008, συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραµµατέα ∆ΟΣ & ΑΣ, κ. Θεόδωρου 
Σκυλακάκη, για την παρουσίαση αυτού στο ευρύ κοινό. 
 
Στην συνέντευξη τύπου παρευρέθη ο Υφυπουργός Πολιτισµού του Αφγανιστάν, κ. Omar 
Sultan, εκπρόσωποι των συγχρηµατοδοτούντων Φορέων και συντελεστές του ντοκιµαντέρ. 
 
Εγχειρίδιο Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης «Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας: Το δικό µας 
στοίχηµα για ένα καλύτερο κόσµο», Απρίλιος 2008 
Το εγχειρίδιο «Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας: Το δικό µας στοίχηµα για ένα καλύτερο 
κόσµο», που παράχθηκε στο πλαίσιο του οµώνυµου προγράµµατος αναπτυξιακής 
εκπαίδευσης, το οποίο συγχρηµατοδότησε η Υ∆ΑΣ και υλοποίησε η Action Aid, διανεµήθηκε 
στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της επικράτειας και αναρτήθηκε, σε ηλεκτρονική 
µορφή, στην επίσηµη ιστοσελίδα του υλοποιούντος Φορέα.    
 
Στόχος του όλου προγράµµατος ήταν η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της µαθητικής και 
εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά µε τους οκτώ Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Της 
διανοµής του εγχειριδίου, προηγήθηκαν παρουσιάσεις και ενηµερωτικές εκδηλώσεις από την 
Action Aid σε σχολεία της επικράτειας. 
 
Λειτουργία επίσηµης ιστοσελίδας HELLENIC AID, Ιούλιος 2008 
Με σκοπό την ευρύτερη προβολή της ελληνικής αναπτυξιακής πολιτικής, των 
δραστηριοτήτων της χώρας στο πλαίσιο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και την 
προώθηση του εθελοντισµού, η Υ∆ΑΣ προέβη στο σχεδιασµό και την κατασκευή ειδικού 
δικτυακού χώρου, ο οποίος θα χρησιµεύσει ως εύχρηστο εργαλείο πληροφόρησης, 
επικοινωνίας και ενεργού συνεργασίας του επισκέπτη µε την Υπηρεσία. Η ιστοσελίδα 
λειτουργεί ήδη από τον Ιούλιο 2008.    
 

      
 
Στην ιστοσελίδα λειτουργεί Βάση ∆εδοµένων Εθελοντών µε δυνατότητα online εγγραφής 
κάθε ενδιαφερόµενου επισκέπτη σε αυτή.  
 
«Next Generation Initiative: Med-Sisters Cross Border Cruise», 16-20 Οκτωβρίου 2008 
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα φιλοξενίας εκατόν είκοσι (120) κοριτσιών από το Ισραήλ και 
την Παλαιστίνη, ηλικίας 12-15 ετών, µελών τοπικών αθλητικών οµάδων ποδοσφαίρου και 
καλαθοσφαίρισης, και των συνοδών τους.  
 
Βασικός άξονας του εν λόγω προγράµµατος ήταν η ιδέα της συνύπαρξής τους σε ένα πλοίο 
καθώς και η µεταξύ τους ανάπτυξη δεσµών φιλίας και αλληλεγγύης. Σηµαντικός ενωτικός 
παράγοντας στο εγχείρηµα αυτό θεωρήθηκε η γνωριµία των κοριτσιών και των συνοδών 
τους µε τις αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού. Πέραν των εκπαιδευτικών επισκέψεων 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008                                                                                                                                     

___________________________________________________________________ 
 

  
 
 
 

                                                                                                         

61  

σε αρχαιολογικούς χώρους, το ηµερήσιο πρόγραµµα του ταξιδιού περιλάµβανε διαδραστικές 
δραστηριότητες και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, µε σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την 
εµπέδωση αξιών και την εξωτερίκευση ιδεών και σκέψεων. 
 

      
 
 
Το γενικό συντονισµό του προγράµµατος ανέλαβε η Υ∆ΑΣ σε συνεργασία µε το Κέντρο 
Peres για την Ειρήνη (Ισραήλ) και µε την Ένωση Al-Quds για την ∆ηµοκρατία και τον 
∆ιάλογο (Παλαιστίνη).  
 
Βραβείο Νεότητας για την Ανάπτυξη 2007, Νοέµβριος 2008 
Επ’ ευκαιρία της διοργάνωσης του ∆ιαγωνισµού «Βραβείο Νεότητας για την Ανάπτυξη 2007» 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Υ∆ΑΣ-4 ανέλαβε τον σχεδιασµό των δράσεων προβολής 
αυτού στην ελληνική µαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα. Πρόκειται για ένα διαγωνισµό 
τέχνης (παρουσίαση multimedia, αφίσα ή φωτογραφία) µαθητών από σχολεία των κρατών 
µελών της Ε.Ε, που επικεντρώνεται στην βιώσιµη ανάπτυξη στην Αφρική και, ειδικότερα, στα 
εξής επιµέρους θέµατα: Κλιµατική αλλαγή, νερό και ενέργεια και βιώσιµος τουρισµός. Η 
επιλογή των εθνικών νικητών έγινε τον Ιούνιο 2008, ενώ η τελετή βράβευσης αυτών έλαβε 
χώρα τον Νοέµβριο 2008 στο Στρασβούργο. 
 

      
Πρώτο Βραβείο           -          ∆εύτερο βραβείο 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµείωση: Το κείµενο του κεφαλαίου [Β-3] έχει συνταχθεί από το προσωπικό της Υ∆ΑΣ-4 ∆/νσης του ΥΠΕΞ. 
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B-4 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  
ως µέσα υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας 

 
 
 

Γενικά  

Τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί σηµαντικά ο ρόλος των εθελοντικών ΜΚΟ των 
αναπτυγµένων χωρών στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας προς τις αναπτυσσόµενες 
χώρες. Τόσο οι κυβερνήσεις των περισσοτέρων δωρητριών χωρών, όσο και ∆ιεθνείς 
Οργανισµοί που προωθούν θέµατα ανάπτυξης αναγνωρίζουν, ότι οι ΜΚΟ αποτελούν πλέον 
έναν αξιόπιστο, ευέλικτο και αποτελεσµατικό µοχλό παροχής αναπτυξιακής βοήθειας. Η 
Υ∆ΑΣ του ΥΠΕΞ, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προωθεί την διαµόρφωση µιας 
εταιρικής σχέσης µε τις ΜΚΟ αναγνωρίζοντας ειδικότερα: 
 

Πλαίσιο (iv) 

 

• την ανάγκη για συµµετοχή των ΜΚΟ και των άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών 
στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής διπλωµατίας 

• τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των ΜΚΟ, όπως η ευελιξία τους, το υψηλό αίσθηµα 
ευθύνης και ο επαγγελµατισµός τους, η σηµασία των δράσεων και των προγραµµάτων 
που υλοποιούν, η καλή γνώση των τοπικών συνθηκών και κοινωνιών, η δυνατότητα 
ανάληψης συνεργασιών µε διεθνείς και τοπικούς εταίρους 

• την ανάγκη για οικονοµική αυτοδυναµία και αυτοτέλεια των ΜΚΟ, την ανάγκη ενίσχυσης 
των δράσεών τους και τον σεβασµό του δικαιώµατος της πλήρους ανεξαρτησίας τους 
από κρατικούς, ή ηµικρατικούς και ιδιωτικούς φορείς 

• την ανάγκη µιας γόνιµης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µε τις ελληνικές ΜΚΟ και 
τους άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που θα στηρίζεται στη διαφάνεια, στην 
αµοιβαία εµπιστοσύνη και στην ορθολογική χρησιµοποίηση των δηµόσιων πόρων 

 
 
Η Υ∆ΑΣ, µέσω της Επιτροπής Πιστοποίησης, Αξιολόγησης και Έγκρισης Προγραµµάτων 
ΜΚΟ, εξετάζει και αξιολογεί τις δράσεις και τα προγράµµατα των ΜΚΟ που υποβάλλονται σε 
συνέχεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αιτούνται χρηµατοδότησης, µετά από 
εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Υ∆ΑΣ. Για τα επείγοντα προγράµµατα 
ανθρωπιστικής βοήθειας η Επιτροπή µπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως και να αποφασίσει 
άµεσα. 
 
 
Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων ΜΚΟ  
Τα κριτήρια, γενικά, που λαµβάνονται υπόψη για την θετική αξιολόγηση των προτάσεων 
των ΜΚΟ αφορούν, αφενός στην ποιότητα του περιεχοµένου τους, αφετέρου στην ικανότητα 
της ΜΚΟ να υλοποιήσει το πρόγραµµα. Ειδικότερα: 
 

Πλαίσιο (v) 

 

• η υλοποίηση των δράσεων να είναι πραγµατοποιήσιµη στο χρονοδιάγραµµα που έχει 
προταθεί από την ΜΚΟ 

• οι σκοποί που επιδιώκονται να είναι σαφείς και σε συνάρτηση µε τα πραγµατικά 
δεδοµένα της περιοχής υλοποίησης του προγράµµατος 

• να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του προγράµµατος 
• ο σχεδιασµός του προγράµµατος να έχει λάβει υπόψη κρίσιµες κοινωνικές και 
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περιβαλλοντικές παραµέτρους στη χώρα υλοποίησής του 

• οι δράσεις που προτείνονται να είναι συµβατές µε τις διεθνείς αρχές, τις διεθνείς 
συνθήκες, τις προτεραιότητες της ελληνικής αναπτυξιακής πολιτικής και, όπου 
απαιτείται, τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Οργανισµών που 
δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους τοµείς  

• η ΜΚΟ θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένη στο Ειδικό Μητρώο και να διαθέτει επαρκή 
εµπειρία υλοποίησης δράσεων σε αναπτυσσόµενες χώρες 

• να διαθέτει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή, επαρκείς ανθρώπινους πόρους και 
διαχειριστική και διοικητική εµπειρία ανάλογη του έργου που αναλαµβάνει 

 
 
 
Προγράµµατα επείγουσας βοήθειας  
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά προγράµµατα επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας αυτά θα 
πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποβλέπουν: 
 

Πλαίσιο (vi) 

 

• στην παροχή βοήθειας και ανακούφισης σε πληθυσµούς που υποφέρουν από 
πολυετείς κρίσεις 

• στη µεταφορά και διανοµή της βοήθειας σε αυτούς για τους οποίους προορίζεται 
• στη παροχή βοήθειας προς πρόσφυγες και εκτοπισµένους στις χώρες και τις περιοχές 

όπου έχουν καταφύγει και στη βοήθεια επανεγκατάστασης τους στην πατρίδα τους 
• στην αποκατάσταση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα των βασικών υποδοµών µε σκοπό 

την δυνατότητα βασικής αυτοεξυπηρέτησης των πληγέντων, στην σταθεροποίηση της 
οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης και στη διευκόλυνση της µετάβασης στη φάση 
αποκατάστασης και ανάπτυξης 

• στην προστασία της ανθρώπινης ασφάλειας (καταπολέµηση της εµπορίας και 
διακίνησης ανθρώπων) και στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 

• στην πρόληψη συρράξεων και συγκρούσεων και στη συµβολή στην επίτευξη κλίµατος 
σταθερότητας 

 
 
Η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας µπορεί να 
ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος. 
 
 
Αναπτυξιακά προγράµµατα 
Σε ό,τι αφορά αναπτυξιακά προγράµµατα, αυτά αποβλέπουν κυρίως στην εξάλειψη της 
φτώχειας στις αναπτυσσόµενες χώρες µέσα από την άνοδο του βιοτικού επιπέδου 
(απασχόληση, εισόδηµα, υποδοµές) και την ουσιαστική βελτίωση των τοπικών δυνατοτήτων 
ανάπτυξης. Τα αναπτυξιακά προγράµµατα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα παρακάτω 
βασικά κριτήρια: 
 

Πλαίσιο (vii) 

 

• να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις βασικές ανάγκες οικονοµικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης του πληθυσµού των αναπτυσσοµένων χωρών και κυρίως των φτωχότερων 
στρωµάτων και των ευάλωτων οµάδων, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά 

• να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής της οµάδας-στόχου και ταυτόχρονα να ενισχύουν την 
ικανότητα του τοπικού πληθυσµού να προωθήσει µε τις δικές του δυνάµεις την 
ανάπτυξη και την βελτίωση των εισοδηµάτων του 

• να λαµβάνουν υπόψη τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και στόχους που έχουν τεθεί 
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από τις κυβερνήσεις των αποδεκτριών χωρών και τέλος 
• να προωθούν την οικειοποίηση των αναπτυξιακών πλεονεκτηµάτων, ως αποτέλεσµα 

της υλοποίησης των προγραµµάτων, εκ µέρους των τοπικών κοινωνιών 
 

 
Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης της Υ∆ΑΣ ανέρχεται κατά κανόνα στο 50% του συνολικού 
προϋπολογισµού του προγράµµατος, ενώ η ΜΚΟ οφείλει να συµβάλλει µε τουλάχιστον 15% 
του συνολικού κόστους του προγράµµατος, σε είδος ή σε χρήµα (ιδία συµµετοχή). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµείωση: Το κείµενο του κεφαλαίου [Β-4] έχει συνταχθεί από το προσωπικό της Υ∆ΑΣ-2 ∆/νσης του ΥΠΕΞ. 


