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∆-1 
Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων  

(ΕΣΟΑΒ) 
 

 
 

∆-1.1 
Εισαγωγή  

 
 
Το Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων - ΕΣΟΑΒ (Hellenic Plan 
for the Economic Reconstruction of the Balkans - HiPERB) αποτελεί προσπάθεια της 
Ελλάδος, ως δωρήτριας χώρας, να ενσωµατώσει µεµονωµένες πρωτοβουλίες αναπτυξιακής 
βοήθειας σε ένα ενιαίο σχέδιο και να προωθήσει, κατά τον τρόπο αυτό, µια ολοκληρωµένη 
αναπτυξιακή πολιτική στα Βαλκάνια. 
  
Ως στόχο έχει τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών, την προώθηση των παραγωγικών 
επενδύσεων, τη στήριξη των δηµοκρατικών θεσµών και του κράτους δικαίου, την ενίσχυση 
του κοινωνικού κράτους, καθώς και την κατάρτιση του εργατικού και επιστηµονικού 
δυναµικού των επωφελούµενων χωρών. Σηµαντική, επίσης, επιδίωξή του αποτελεί και η 
υποστήριξη του ευρωπαϊκού προσανατολισµού των αποδεκτριών χωρών, µε απώτερο 
σκοπό την πολιτική, οικονοµική και κοινωνική σταθερότητα της περιοχής της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
  
Στο πλαίσιο αυτό, καταρτίστηκε το ΕΣΟΑΒ, ως ένα πενταετές πρόγραµµα ελληνικής 
αναπτυξιακής βοήθειας για την περίοδο 2002-2006. Κρίθηκε, όµως, απαραίτητη η παράταση 
του προγράµµατος κατά µία πενταετία, για την χρονική περίοδο 2007-2011, προκειµένου να 
δοθεί η δυνατότητα στις αποδέκτριες χώρες να αξιοποιήσουν περισσότερο τους πόρους του 
Σχεδίου που τους αναλογούν. 
  
Το ΕΣΟΑΒ είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα, ύψους 550 εκατ. ΕΥΡΩ, οι πόροι του οποίου 
προέρχονται από τον ελληνικό προϋπολογισµό και µέσω του οποίου χρηµατοδοτούνται 
έργα, επενδύσεις, δράσεις, µελέτες και δραστηριότητες στις εξής χώρες (Αλβανία, Βοσνία - 
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Π.Γ.∆.Μ, Ρουµανία και Σερβία). Ειδικότερα, τα 550 
εκατ. ΕΥΡΩ κατανέµονται ως εξής: 
 

ΧΩΡΑ ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ 

Αλβανία 49.890.000 

Βοσνία - Ερζεγοβίνη 19.530.000 

Βουλγαρία 54.290.000 

Π.Γ.∆.Μ 74.840.000 

Μαυροβούνιο  17.500.000 

Ρουµανία 70.430.000 

Σερβία 232.500.000 
Κοσσυφοπέδιο 15.000.000 

Σύνολο: 533.980.000* 

 
*Για το διοικητικό και διαχειριστικό κόστος του ΕΣΟΑΒ προβλέφθηκε ποσό 16,02 εκατ. ΕΥΡΩ, 
το οποίο αναλογεί σε 2,91% της συνολικής πίστωσης. 
 
Μέχρι σήµερα, οι αποδέκτριες χώρες έχουν υποβάλει σηµαντικό αριθµό έργων, κυρίως όσον 
αφορά µεγάλα έργα/δηµόσιες επενδύσεις (υποδοµές κ.ά.). Πραγµατοποιούνται τακτικές 
διµερείς συναντήσεις (τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο), προκειµένου να 
συµφωνηθούν οι ανά χώρα προτεραιότητες, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης, 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008                                                                                                                                     

___________________________________________________________________ 
 

  
 
 
 

                                                                                                         

131  

χρηµατοδότησης και υλοποίησης των έργων αυτών. Το συνολικό ποσό των 
εγκρίσεων/δεσµεύσεων του ΕΣΟΑΒ ανέρχεται, σήµερα, σε 280.963.356,88 ΕΥΡΩ (52,61% 
του συνολικού προϋπολογισµού) για δεκαεννέα µεγάλα έργα. Η χρηµατοδότηση των έργων 
ακολουθεί την εξέλιξη και τη φυσική πρόοδό τους. 
   
Από το συνολικό προϋπολογισµό για κάθε χώρα (όπως αυτός καθορίζεται στις επί µέρους 
διµερείς συµφωνίες), ποσοστό 79% αφορά σε µεγάλα έργα/δηµόσιες επενδύσεις, 20% σε 
επιχορήγηση ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων και 1% στη χρηµατοδότηση µικρών 
έργων. Πιο συγκεκριµένα: 
 
α) ∆ηµόσιες επενδύσεις/µεγάλα έργα (409.994.200 ΕΥΡΩ, ήτοι 79% επί του συνολικού 
προϋπολογισµού): 
 
Οι προτάσεις δηµοσίων επενδύσεων/µεγάλων έργων κατατίθενται από τις αποδέκτριες 
χώρες µέσω του Εθνικού Συντονιστή και εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
του ΕΣΟΑΒ, στην οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας ∆ΟΣ & ΑΣ του ΥΠΕΞ και της 
οποίας η σύνθεση και ο κανονισµός λειτουργίας  καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση  
Π48-25836/ΑΣ 10174, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31/ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.∆.∆./6-10-2006. 
 
Tο συνολικό ποσοστό εγκρίσεων/δεσµεύσεων διαθέσιµο για δηµόσιες επενδύσεις/µεγάλα 
έργα, στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ, ανέρχεται σε 57,98% (237.743.014,40 ΕΥΡΩ). 
 
Κατά το 2008 εκταµιεύθηκαν συνολικά 5.698.569,98 ΕΥΡΩ που αφορούν συµµετοχή σε έργα 
στην Αλβανία και στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. 
 
β) Ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις (103.796.000 ΕΥΡΩ, ήτοι 20% επί του συνολικού 
προϋπολογισµού): 
 
Οι προτάσεις ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων κατατίθενται από τις ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις και εγκρίνονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Αναπτυξιακού Νόµου 
2601/1998 από την Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ). Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την Υπουργική Απόφαση 
32913/9-8-2006, το ελάχιστο και µέγιστο ύψος της επιχορηγούµενης, στο πλαίσιο του 
ΕΣΟΑΒ, ιδιωτικής επένδυσης καθορίζεται µεταξύ 800.000 - 5.000.000 ΕΥΡΩ για επενδύσεις 
που πραγµατοποιούνται στη µεταποίηση και µεταξύ 300.000 - 1.500.000 ΕΥΡΩ για 
επενδύσεις στο γεωργικό τοµέα, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται, κατ΄ ανώτατο 
όριο, στο 30% του συνολικού κόστους της επένδυσης, µε µέγιστο ποσό επιχορήγησης 
1.500.000 ΕΥΡΩ. 
 
 Tο ποσοστό απορρόφησης του συνολικού διαθέσιµου ποσού για ιδιωτικές παραγωγικές 
επενδύσεις, στο πλαίσιο ΕΣΟΑΒ, ανέρχεται σε 39,56% (41.063.314,50 ΕΥΡΩ). Κατά το 2008 
ολοκληρώθηκε µία (1) ιδιωτική παραγωγική επένδυση µε ύψος επιχορήγησης 246.731 
ΕΥΡΩ το οποίο καταγράφεται ως άλλες κρατικές ροές. 
 
γ) Μικρά έργα (5.189.800 ΕΥΡΩ, ήτοι 1% επί του συνολικού προϋπολογισµού): 
 
Οι επιµέρους Συµφωνίες Αναπτυξιακής Συνεργασίας µεταξύ της Ελλάδος και των επτά 
χωρών που συµπεριλαµβάνονται στο ΕΣΟΑΒ, προβλέπουν τη διάθεση ποσοστού 1% του 
Προγράµµατος στις αρµόδιες Ελληνικές Πρεσβείες για χρηµατοδότηση του Ταµείου Μικρών 
Έργων, για έργα το κόστος των οποίων δεν θα υπερβαίνει τις 50.000 ΕΥΡΩ. Το Ταµείο αυτό 
µπορεί να παρέχει υποστήριξη, κυρίως, σε µικρά τεχνικά έργα, επειγούσης φύσεως και µε 
άµεση επίδραση στην τοπική κοινωνία. 
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Tο ποσοστό απορρόφησης του συνολικού διαθέσιµου ποσού για µικρά έργα, στο πλαίσιο 
ΕΣΟΑΒ, ανέρχεται σε 41,56% (2.157.027,98 ΕΥΡΩ). Κατά το 2008, ολοκληρώθηκαν 34 
µικρά έργα συνολικής δαπάνης 668.736,83 ΕΥΡΩ. 
 
Η κατανοµή του συνολικού ποσού των 550 εκατ. ΕΥΡΩ, ανά λήπτρια χώρα και κατά σκέλος, 
είναι η ακόλουθη: 
 
 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ / 
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΧΩΡΕΣ ΕΣΟΑΒ 79% 20% 1%  

 (σε €) (σε €) (σε €) (σε €) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 39.413.100 9.978.000 498.900 49.890.000 

ΒΟΣΝΙΑ - 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 15.428.700 3.906.000 195.300 19.530.000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ* 42.889.100 10.858.000 542.900 54.290.000 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 13.825.000 3.500.000 175.000 17.500.000 

Π.Γ.∆.Μ. 59.123.600 14.968.000 748.400 74.840.000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ* 55.639.700 14.086.000 704.300 70.430.000 

ΣΕΡΒΙΑ 183.675.000 46.500.000 2.325.000 232.500.000 

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟ    15.000.000 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ:    
 

533.980.000 

∆ιαχειριστικό / 
∆ιοικητικό κόστος 
(2,91%)    16.020.000 

Μερικό Σύνολο: 409.994.200 103.796.000 5.189.800  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:    550.000.000 

 
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου, για το οποίο προβλέπεται η διάθεση  
πιστώσεων από το ΕΣΟΑΒ ύψους 15,00 εκατ. ΕΥΡΩ, δεν ισχύει η ανωτέρω κατανοµή (79%-
20%-1%).Τα θέµατα εφαρµογής του ΕΣΟΑΒ στο Κοσσυφοπέδιο ρυθµίζονται από το Άρθρο 
13 του Ν. 3072/2002 (ΦΕΚ 294/Α΄/4-12-2002), που εν συντοµία αναφέρει ότι «Για την 
πραγµατοποίηση των έργων και δράσεων του ΕΣΟΑΒ στην περιοχή του Κοσσόβου, θα 
χρηµατοδοτούνται, µε απόφαση Υπουργού Εξωτερικών… κοινωφελή ιδρύµατα, ελληνικές και 
ξένες µη κυβερνητικές οργανώσεις και Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης...». 
 
 
 

∆-1.2 
∆ηµόσιες Επενδύσεις / Μεγάλα Έργα 

 
 
Τα έργα που, έως τέλος του 2008, είχαν ενταχθεί στο ΕΣΟΑΒ ανά χώρα είναι τα κάτωθι: 
 
� Αλβανία 
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό για δηµόσιες επενδύσεις/µεγάλα έργα ανέρχεται σε 
39.413.100 ΕΥΡΩ. 
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Έχει εγκριθεί το έργο «Αναβάθµιση του Οδικού Άξονα Σαγιάδα-Κονίσπολη-Αγ.Σαράντα» 
µήκους 40,6 χλµ, συνολικού προϋπολογισµού 29.869.983,19 ΕΥΡΩ, µε συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 
23.895.986,55 ΕΥΡΩ (ποσοστό 80% επί του προϋπολογισµού). Το Φεβρουάριο του 2008 
υπεγράφησαν οι σχετικές συµβάσεις ανάθεσης έργου µε τις ανάδοχες εταιρείες. Η κατασκευή 
του έργου είναι ήδη σε εξέλιξη ενώ το 2008 εκταµιεύθηκε και µέρος της προκαταβολής της 
συµµετοχής ΕΣΟΑΒ, ύψους 3.000.000 ΕΥΡΩ. 
 
Από τον Εθνικό Συντονιστή ΕΣΟΑΒ Αλβανίας, υπεβλήθησαν προς εξέταση από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ τρεις (3) νέες προτάσεις έργων για 
συγχρηµατοδότηση. Οι προτάσεις αυτές, που αναµένεται να εγκριθούν, είναι οι ακόλουθες: 
 
α) «Επισκευή–Ανακατασκευή του κάστρου του Αργυροκάστρου» 

(“Repair and Reconstruction of the Castle of Argyrokastro”), συνολικού προϋπολογισµού 
1.000.000 ΕΥΡΩ, µε συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 800.000 ΕΥΡΩ. Το έργο αφορά σε εργασίες 
επισκευής και συντήρησης του κάστρου του Αργυροκάστρου, καθώς και ανακατασκευής-
αναµόρφωσης τριών αιθουσών του µε στόχο να φιλοξενήσουν δράσεις εκθέσεων-
εκδηλώσεων.  

β) «Οδική Σύνδεση χωριών Πωγωνίου (Σωπική-Πολίτσιανη-Σούχα)» (Road 
Connection of the Pogoni villages (Sopiki - Politsa - Soucha), συνολικού προϋπολογισµού 
16.540.000 ΕΥΡΩ, µε συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 12.077.113,45 ΕΥΡΩ. Προβλέπεται η οδική 
σύνδεση µήκους περίπου 22,7 χλµ. των χωριών Σωπική, Σχοριάδες, Πολίτσιανη και 
Σούχα. 

γ) «Κατασκευή οδικών κόµβων σύνδεσης χωριών κατά µήκος του Οδικού Άξονα Σαγιάδα-
Κονίσπολη-Αγ. Σαράντα» (Konispoli to Saranda to north-south corridor Kranje to Konispoli 
road (Ring-Roads and connections to villages), συνολικού προϋπολογισµού 3.300.000 
ΕΥΡΩ, µε συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 2.640.000 ΕΥΡΩ. Η υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης 
αναµένεται να συµβάλει στην περαιτέρω έξοδο από την αποµόνωση των παρακείµενων 
χωριών αλλά και στην ανάπτυξη της οικονοµικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας της 
περιοχής. 

  
� Βοσνία και Ερζεγοβίνη 
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό για δηµόσιες επενδύσεις/µεγάλα έργα ανέρχεται σε 
15.428.700 ΕΥΡΩ. 
 
Το «Κτήριο Φιλίας Ελλάδος-Βοσνίας και Ερζεγοβίνης» στο Σεράγεβο, ολοκληρώθηκε και 
εγκαινιάστηκε στις 23 Ιουλίου 2007 από τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραµανλή και τον 
Πρόεδρο του Υπουργικού Συµβουλίου της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης κ. N. Spiric. Πρόκειται 
για την ανακατασκευή και ανακαίνιση του Κυβερνητικού Κτιρίου (3) των Κοινών Θεσµών, το 
οποίο είχε υποστεί εκτεταµένες ζηµιές κατά τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός του έργου είναι 16.789.989 ΕΥΡΩ. Η συµµετοχή του ΕΣΟΑΒ στο σύνολο 
της χρηµατοδότησης του έργου ορίσθηκε στα 13.497.073 ΕΥΡΩ (80,39%), ενώ η συµµετοχή 
της βοσνιακής πλευράς αντιστοιχεί σε ποσό 3.292.916 ΕΥΡΩ (19,61%).  
 
 Στο 20όροφο αυτό κτήριο στο κέντρο του Σεράγεβο, στεγάζεται η κυβέρνηση της Βοσνίας - 
Ερζεγοβίνης και η έδρα του Regional Cooperation Council - RCC, του νέου Οργανισµού της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
 
 Κατά το 2008 ποσό ύψους 2.698.569,98 ΕΥΡΩ, που αποτελούσε και το υπολειπόµενο ποσό 
του συνόλου της ελληνικής συµµετοχής, εκταµιεύθηκε και απεστάλη στη βοσνιακή πλευρά, ως 
ολοκλήρωση της συµµετοχής του ΕΣΟΑΒ, στη µελέτη-επίβλεψη και κατασκευή του κτηρίου. 
 
Εγκρίθηκε επίσης και η πρόταση έργου από βοσνιακής πλευράς για ανακατασκευή τµήµατος 
του Νοσoκοµείου Kasindo («Serbia» Pavillion) στο ανατολικό Σεράγεβο, εκτιµώµενης 
συνολικής δαπάνης 3.556.052 ΕΥΡΩ µε αιτούµενη συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 1.931.000 ΕΥΡΩ 
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(54%). Η δαπάνη θα καλύψει κτηριακές εγκαταστάσεις και ιατρικό εξοπλισµό. Είναι σε 
εξέλιξη η προετοιµασία των τευχών δηµοπράτησης που αφορούν στο διαγωνισµό 
διαχείρισης του έργου (project management). 
 
� Βουλγαρία* 
 Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό για δηµόσιες επενδύσεις/µεγάλα έργα ανέρχεται σε 
42.889.199 ΕΥΡΩ. Μέχρι σήµερα έχουν εγκριθεί τα εξής έργα: 
 
α) Εξοπλισµός χειρουργικής µονάδας περιφερειακού νοσοκοµείου στην πόλη  Κάρτζαλι 
(συνολικού κόστους 918.420 ΕΥΡΩ, µε συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 734.736 ΕΥΡΩ  
β) Ιατρικός εξοπλισµός για το περιφερειακό νοσοκοµείο θεραπείας ογκολογικών νοσηµάτων 
στην πόλη Βράτσα (συνολικού κόστους 175.000 ΕΥΡΩ, µε συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 157.500 
ΕΥΡΩ) 
γ) ∆ηµιουργία περιφερειακής κλινικής θεραπείας ογκολογικών νοσηµάτων στην πόλη 
Σµόλυαν (συνολικού κόστους 1.425.884 ΕΥΡΩ, µε συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 1.140.707 ΕΥΡΩ). 
 
Βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνισµοί “Project Management and Construction Supervision” 
για τα νοσοκοµεία στις πόλεις Κάρτζαλι και Σµόλυαν. 
 
δ) το έργο SΕΕLight (South-East European Lambda Network Facility for Research and 
Education, ∆ιαβαλκανική ∆ικτυακή Υποδοµή Οπτικών Ινών για Έρευνα και Εκπαίδευση), 
δίκτυο οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων για τη διασύνδεση πανεπιστηµιακών κοινοτήτων 
(συνολικού κόστους 6.028.451 ΕΥΡΩ, µε συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 4.822.760 ΕΥΡΩ). Βρίσκεται σε 
εξέλιξη ο διαγωνισµός “Administration and Technical Management” για το έργο. 
 
� Μαυροβούνιο 
 Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό για δηµόσιες επενδύσεις/µεγάλα έργα ανέρχεται σε 
13.825.000 ΕΥΡΩ. 
 
Μετά την απόσυρση της πρότασης για χρηµατοδότηση της αναβάθµισης του ογκολογικού 
τµήµατος του κλινικού κέντρου του Μαυροβουνίου-Νοσοκοµείο Ποντγκόριτσα (ανακαίνιση, 
εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών και αγορά εξοπλισµού για το τµήµα βραχυθεραπείας 
της ογκολογικής κλινικής), συνολικού προϋπολογισµού 1.342.600 ΕΥΡΩ και µε συµµετοχή 
ΕΣΟΑΒ 1.042.600 ΕΥΡΩ, αναµένεται η υποβολή νέων προτάσεων από πλευράς 
Μαυροβουνίου. 
 
� Π.Γ.∆.Μ.  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό για δηµόσιες επενδύσεις/µεγάλα έργα ανέρχεται σε 
59.123.600 ΕΥΡΩ. 
 
Έχει εγκριθεί το έργο SΕΕLight (South-East European Lambda Network Facility for Research 
and Education, ∆ιαβαλκανική ∆ικτυακή Υποδοµή Οπτικών Ινών για Έρευνα και Εκπαίδευση), 
δίκτυο οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων για τη διασύνδεση πανεπιστηµιακών κοινοτήτων, 
προϋπολογισµού 2.007.787 ΕΥΡΩ και συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 1.606.230 ΕΥΡΩ. 
 
Εγκρίθηκε επίσης το 2008 η πρόταση ανακατασκευής τµήµατος του Πανευρωπαϊκού 
∆ιαδρόµου Χ µεταξύ Demir Kapija-Gevgelija (27,75 χλµ), ενδεικτικού προϋπολογισµού 156,4 
εκατ. ΕΥΡΩ, µε συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 50 εκατ. ΕΥΡΩ. Επί του παρόντος η χρηµατοδότηση του 
έργου, στο πλαίσιο ΕΣΟΑΒ, έχει ανασταλεί. 

 
� Ρουµανία*  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό για δηµόσιες επενδύσεις/µεγάλα έργα ανέρχεται σε 
55.639.700 ΕΥΡΩ. 
Έχουν εγκριθεί οι ακόλουθες προτάσεις που αφορούν: 
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α) την ανακαίνιση-εκσυγχρονισµό του Μουσείου 21ου αιώνα στην Κωστάντζα, 
προϋπολογισµού 2,5 εκατ. ΕΥΡΩ, µε συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 2 εκατ. ΕΥΡΩ 
β) το έργο SΕΕLight (South-East European Lambda Network Facility for Research and 
Education, ∆ιαβαλκανική ∆ικτυακή Υποδοµή Οπτικών Ινών για Έρευνα και Εκπαίδευση), 
δίκτυο οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων για τη διασύνδεση πανεπιστηµιακών κοινοτήτων, 
προϋπολογισµού 5.698.193 ΕΥΡΩ, µε συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 4.558.554 ΕΥΡΩ 
γ) το έργο ανακατασκευής περιφερειακού διαµετακοµιστικού Ιατρικού Κέντρου για επείγοντα 
περιστατικά στο Targu Mures, προϋπολογισµού 13.343.406 ΕΥΡΩ, µε συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 
7.020.680 ΕΥΡΩ 
δ) το Νοσοκοµείο Επειγόντων Περιστατικών για Παιδιά, St Maria, στο Ιάσιο, 
προϋπολογισµού 4.775.517 ΕΥΡΩ και συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 2.860.000 ΕΥΡΩ και  
ε) την ανάπλαση του χωριού Izvoarele στην επαρχία Tulcea, συνολικού προϋπολογισµού 
3.100.000 ΕΥΡΩ, µε 100% συµµετοχή ΕΣΟΑΒ, λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού χαρακτήρα 
του έργου. 
 
� Σερβία 
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό ανέρχεται σε 183.675.000 ΕΥΡΩ. Έχουν εγκριθεί οι 
κάτωθι προτάσεις:  

 
α) Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος Χ: Στη 15η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΕΣΟΑΒ (11-7-2008), η σερβική πλευρά υπέβαλε αναθεωρηµένο αίτηµα σύµφωνα µε το 
οποίο, στη συγχρηµατοδότηση του έργου, πέραν της ίδιας συµµετοχής από πλευράς Σερβίας 
(138,23 εκατ. ΕΥΡΩ), θα συµµετείχε µε 238,23 εκατ. ΕΥΡΩ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (European Investment Bank - EIB). 
 
Η Σερβία στα τέλη του 2008 δήλωσε αδυναµία να καλύψει µε “ίδιους πόρους” τη συµµετοχή 
της (ύψους 138,23 εκατ. ΕΥΡΩ ή 29%) στην κατασκευή του έργου, ζητώντας τη συµµετοχή 
περισσότερων ευρωπαϊκών και διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στο χρηµατοδοτικό 
σχήµα. Το νέο αναθεωρηµένο επίσηµο αίτηµα θα αφορά τη συγχρηµατοδότηση της 
κατασκευής τµήµατος του Πανευρωπαϊκού ∆ιαδρόµου Χ µεταξύ των πόλεων Donji 
Neradovac και Levosoje, συνολικού µήκους 16,3 χλµ. (Τµήµα Ι: Donji Neradovac-Srpska 
Kuća, µήκους 7,97 χλµ. και Τµήµα ΙΙ: Srpska Kuća-Levosoje 8,06 χλµ), µε συµµετοχή 
ΕΣΟΑΒ 87.700.000 ΕΥΡΩ. 
 
∆εδοµένου ότι το έργο είναι πολύ σηµαντικό, η χρηµατοδότηση συγκεκριµένων τµηµάτων 
του Πανευρωπαϊκού ∆ιαδρόµου Χ µε διαδικασίες ανάθεσης PRAG που προβλέπει η διµερής 
συµφωνία στο πλαίσιο ΕΣΟΑΒ, θα συµβάλει στην αποφυγή της σύγκρουσης ακολουθητέων 
διαδικασιών από πλευράς Παγκόσµιας Τράπεζας, ενώ παράλληλα θα δώσει λύση και στο 
αδιέξοδο της έναρξης υλοποίησης της κατασκευής του Πανευρωπαϊκού ∆ιαδρόµου Χ στη 
Σερβία. 
 
Το υπολειπόµενο ποσό (12,3 εκατ. ΕΥΡΩ) θα διατεθεί όποτε κριθεί σκόπιµο από ελληνικής 
πλευράς και εφόσον υπάρξει σηµαντική πρόοδος στην υλοποίηση των υπόλοιπων υπό 
κατασκευή τµηµάτων του Πανευρωπαϊκού ∆ιαδρόµου Χ (π.χ. χρηµατοδοτικό σχήµα - 
διαδικασίες δηµοπράτησης). 
 
β) το έργο SΕΕLight (South-East European Lambda Network Facility for Research and 
Education, ∆ιαβαλκανική ∆ικτυακή Υποδοµή Οπτικών Ινών για Έρευνα και Εκπαίδευση), 
δίκτυο οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων για τη διασύνδεση πανεπιστηµιακών κοινοτήτων, 
συνολικού κόστους 6.125.842 ΕΥΡΩ και συµµετοχή ΕΣΟΑΒ 4.900.674 ΕΥΡΩ. 
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∆-1.3 
Ιδιωτικές Παραγωγικές Επενδύσεις  

 
 
Την αρµοδιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις έχει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ/∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων. Οι 
υποβαλλόµενες αιτήσεις εξετάζονται από τις Υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ και στη συνέχεια τίθενται 
προς αξιολόγηση ενώπιον της αρµόδιας Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής (ΚΓΕ) του εν 
λόγω Υπουργείου, στην οποία συµµετέχουν και εκπρόσωποι του ΥΠΕΞ. 
 
Η επιχορήγηση των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων δύναται να καλύψει το 30% του 
συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης. Το ελάχιστο και το µέγιστο ύψος της 
επιχορηγούµενης επένδυσης καθορίζεται ως εξής: 
- από 800.000 ΕΥΡΩ έως 5.000.000 ΕΥΡΩ για επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στην 
µεταποίηση, αλλά µόνον για ίδρυση παραγωγικών µονάδων 
- από 300.000 ΕΥΡΩ έως 1.500.000 ΕΥΡΩ για επενδύσεις σε γεωργικές επιχειρήσεις 
θερµοκηπιακού τύπου, σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις (ηµι-) εσταβλισµένου τύπου και σε 
αλιευτικές επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας. 
 
Επισηµαίνεται ότι το συνολικό ύψος της παραγωγικής επένδυσης µπορεί να υπερβαίνει τα 
ανωτέρω καθοριζόµενα κατά περίπτωση ποσά, πλην όµως για τα πέραν αυτών 
καθοριζόµενα ανώτατα όρια τµηµάτων της επένδυσης, δεν παρέχεται επιχορήγηση. 
 
Το διαθέσιµο ποσό, για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων, σε όλες τις χώρες στο πλαίσιο του 
ΕΣΟΑΒ, ανέρχεται συνολικά σε 103.796.000 ΕΥΡΩ. Το ύψος των επιχορηγήσεων που η 
αρµόδια Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή του ΥΠΟΙΟ έχει εγκρίνει είναι 41.063.314,50 
ΕΥΡΩ, ενώ ο συνολικός αριθµός των εγκεκριµένων επενδύσεων ανέρχεται σε 62. Έτσι το 
ποσοστό απορρόφησης για όλες µαζί τις χώρες είναι 39,56%. 
 
Κατά το 2008 ολοκληρώθηκε µία (1) ιδιωτική παραγωγική επένδυση συνολικού ύψους 
822.436 ΕΥΡΩ, µε ύψος επιχορήγησης 246.731 ΕΥΡΩ, (το οποίο καταγράφεται ως άλλες 
κρατικές ροές). 
 
Συγκεκριµένα, οι δράσεις και τα προγράµµατα ανά χώρα έχουν ως εξής: 
 
� Αλβανία  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό ανέρχεται σε 9.978.000 ΕΥΡΩ. Έχουν εγκριθεί, µέχρι 
σήµερα, δεκαπέντε (15) προτάσεις, συνολικού ύψους 29.739.035 ΕΥΡΩ, µε ύψος 
επιχορήγησης 9.003.855 ΕΥΡΩ. Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 90,23% και οι 
δηµιουργούµενες νέες θέσεις εργασίας σε 465.  

 
� Βοσνία και Ερζεγοβίνη  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό ανέρχεται σε 3.906.000 ΕΥΡΩ. Μέχρι στιγµής δεν έχει 
εγκριθεί αίτηµα για επιχορήγηση ιδιωτικής επένδυσης. 

 
� Βουλγαρία*  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό ανέρχεται σε 10.858.000 ΕΥΡΩ. Για την επιχορήγηση 
ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων, έχουν εγκριθεί δεκατέσσερις (14) αιτήσεις, συνολικού 
ύψους 36.844.331 ΕΥΡΩ. Με την έγκριση των αιτήσεων αυτών, το συνολικό ύψος των 
επιχορηγήσεων για ιδιωτικές επενδύσεις ανέρχεται σε 11.045.798 ΕΥΡΩ (υπερβαίνοντας, 
κατ’ εξαίρεση, το αρχικά προβλεπόµενο ύψος επιχορηγήσεων). Οι νέες θέσεις εργασίας που 
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δηµιουργούνται µε την υλοποίηση των ανωτέρω επενδύσεων υπερβαίνουν τις 1.475 (εκ των 
οποίων οι 334 εποχικές).  
 
� Μαυροβούνιο  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό ανέρχεται σε 3.500.000 ΕΥΡΩ. Μέχρι στιγµής δεν έχει 
εγκριθεί αίτηµα επιχορήγησης ιδιωτικής παραγωγικής επένδυσης. 
 
� ΠΓ∆Μ  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό ανέρχεται σε 14.968.000 ΕΥΡΩ. Μέχρι σήµερα έχουν 
εγκριθεί έξι (6) προτάσεις, συνολικής δαπάνης 9.605.995 ΕΥΡΩ, µε επιχορήγηση 2.861.564 
ΕΥΡΩ. Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 19,11% και οι δηµιουργούµενες νέες θέσεις 
εργασίας είναι 660. 
 
� Ρουµανία*  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό ανέρχεται σε 14.086.000 ΕΥΡΩ. Μέχρι σήµερα έχουν 
εγκριθεί δεκαεννέα (19) προτάσεις, συνολικού κόστους 44.056.003 ΕΥΡΩ, µε επιχορήγηση 
ΕΣΟΑΒ 12.195.408,50 ΕΥΡΩ. Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 86,57%, ενώ 
δηµιουργούνται 944 νέες θέσεις εργασίας. Κατά το 2008 µία (1) ιδιωτική παραγωγική 
επένδυση ολοκληρώθηκε, συνολικού ύψους επένδυσης 822.436 ΕΥΡΩ, µε ύψος 
επιχορήγησης 246.731 ΕΥΡΩ. 
 
� Σερβία  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό ανέρχεται σε 46.500.000 ΕΥΡΩ. Μέχρι σήµερα, έχουν 
εγκριθεί για επιχορήγηση οκτώ (8) επενδύσεις, συνολικού ποσού 20.426.300 ΕΥΡΩ. Το 
ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 6.144.487 ΕΥΡΩ και αντιστοιχεί στο 13,21% του 
προϋπολογισµού δηµιουργώντας 375 νέες θέσεις εργασίας. 
 
 

 
∆-1.4 

Ταµείο Μικρών Έργων – ΤΜΕ 
 

 
Όπως προβλέπεται από τις επιµέρους Συµφωνίες Αναπτυξιακής Συνεργασίας µεταξύ της 
Ελλάδος και των επτά χωρών που συµπεριλαµβάνονται στο ΕΣΟΑΒ, ποσοστό 1% του 
Προγράµµατος τίθεται στη διάθεση των αρµοδίων Ελληνικών Πρεσβειών για το Ταµείο 
Μικρών Έργων. Το Ταµείο αυτό µπορεί να παρέχει υποστήριξη, κυρίως, σε µικρά τεχνικά 
έργα, επειγούσης φύσεως και µε άµεση επίδραση στην τοπική κοινωνία. Το δε κόστος 
εκάστου έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 50.000 ΕΥΡΩ. 
 
Το διαθέσιµο ποσό για την υλοποίηση µικρών έργων σε όλες µαζί τις χώρες του ΕΣΟΑΒ 
ανέρχεται σε 5.189.800 ΕΥΡΩ. Μέχρι σήµερα, έχουν εγκριθεί, συνολικά, εβδοµήντα εννέα 
(79) µικρά έργα συνολικής δαπάνης 2.157.027,98 ΕΥΡΩ, ποσό που αντιστοιχεί στο 41,56% 
του συνολικού προϋπολογισµού του ΤΜΕ. 
 
Κατά το 2008, ολοκληρώθηκαν 34 µικρά έργα συνολικής δαπάνης 668.736,83 ΕΥΡΩ. Από τα 
ανωτέρω τα 27 έργα συνολικού ύψους 363.849,20 ΕΥΡΩ καταγράφονται ως κρατική 
αναπτυξιακή βοήθεια, ενώ τα υπόλοιπα 7 έργα είναι σε Βουλγαρία και Ρουµανία, συνολικής 
δαπάνης (304.887,63 ΕΥΡΩ) και δεν καταγράφονται ως κρατική αναπτυξιακή βοήθεια.  
 
Συγκεκριµένα, οι δράσεις και τα προγράµµατα ανά χώρα έχουν ως εξής: 
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� Αλβανία  
 Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό για την χρηµατοδότηση µικρών έργων ανέρχεται σε 
498.900 ΕΥΡΩ. Έχουν εγκριθεί 30 έργα συνολικής δαπάνης 498.897 ΕΥΡΩ, µε συνέπεια την 
πλήρη απορρόφηση του συνόλου των προβλεποµένων κονδυλίων για το Ταµείο Μικρών 
Έργων Αλβανίας.  
 
Κατά το 2008, ολοκληρώθηκαν 23 µικρά έργα, συνολικής δαπάνης 259.467 ΕΥΡΩ, που 
αφορούν σε έργα υποδοµής για την ενίσχυση τοπικών κοινωνιών. 
 
� Βοσνία και Ερζεγοβίνη  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό για την χρηµατοδότηση µικρών έργων ανέρχεται σε 
195.300 ΕΥΡΩ. Έχουν εγκριθεί εννέα (9) έργα συνολικής δαπάνης 191.169 ΕΥΡΩ, 
κοινωνικού, κυρίως, χαρακτήρα. Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 99,93%. Κατά το 
2008 ολοκληρώθηκαν δύο (2) µικρά έργα συνολικής δαπάνης 54.000 ΕΥΡΩ. 
 
� Βουλγαρία*  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό για την χρηµατοδότηση µικρών έργων (1%) στη 
Βουλγαρία ανέρχεται σε 542.900 ΕΥΡΩ. Μέχρι σήµερα, έχουν εγκριθεί έξι (6) µικρά έργα 
συνολικού ύψους 247.203,36 ΕΥΡΩ (ποσοστό απορρόφησης 45,53%). Κατά το 2008, 
ολοκληρώθηκαν τέσσερα (4) µικρά έργα συνολικής δαπάνης 157.203,36 ΕΥΡΩ. 
 
� Μαυροβούνιο  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό για την χρηµατοδότηση µικρών έργων ανέρχεται σε 
175.000 ΕΥΡΩ. Μέχρι σήµερα έχουν ολοκληρωθεί τρία (3) µικρά έργα συνολικού ύψους 
35.560 ΕΥΡΩ. Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 20,32%. 
 
� ΠΓ∆Μ  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό ανέρχεται σε 748.400 ΕΥΡΩ. Έχουν ολοκληρωθεί οκτώ 
(8) µικρά έργα συνολικής δαπάνης 302.700 ΕΥΡΩ. Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 
40,45%. 
 
� Ρουµανία*  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό ανέρχεται σε 704.300 ΕΥΡΩ. Έχουν εγκριθεί εννέα (9) 
µικρά έργα, συνολικής δαπάνης 420.805,65 ΕΥΡΩ. Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 
59,75%.  
 
Κατά το 2008, ολοκληρώθηκαν τρία µικρά έργα συνολικής δαπάνης 147.684,27 ΕΥΡΩ που 
αφορούν σε έργα υποδοµής για την ενίσχυση τοπικών κοινωνιών. 
 
� Σερβία  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό ανέρχεται σε 2.325.000 ΕΥΡΩ. Έχουν εγκριθεί 
δεκατέσσερα (14) έργα, συνολικής δαπάνης 456.692,97 ΕΥΡΩ. Το ποσοστό απορρόφησης 
ανέρχεται σε 19,64%. Κατά το 2008, ολοκληρώθηκαν δύο (2) µικρά έργα κοινωνικού 
χαρακτήρα, δαπάνης 50.382,20 ΕΥΡΩ. 
 
 
 
 
 
* Από το έτος 2005 και εντεύθεν η παρεχόµενη βοήθεια µέσω του ΕΣΟΑΒ στις χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία 
δεν καταγράφεται ούτε ως κρατική αναπτυξιακή βοήθεια (δηµόσιες επενδύσεις/µεγάλα έργα, ταµείο µικρών 
έργων), ούτε ως άλλες κρατικές ροές (ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις).  
 
Σηµείωση: Το κείµενο του κεφαλαίου [∆-1] έχει συνταχθεί από την Β2 ∆/νση του ΥΠΕΞ η οποία είναι αρµόδια 
µεταξύ άλλων και για θέµατα ΕΣΟΑΒ. 
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∆-2 
∆ίκτυο Ανθρώπινης Ασφάλειας και Καταπολέµηση της Εµπορίας Ανθρώπων 

 
 
 

 
∆-2.1 

∆ίκτυο Ανθρώπινης Ασφάλειας (Human Security Network) 
 

 
Η Ελλάδα συµµετέχει στο ∆ίκτυο Ανθρώπινης Ασφάλειας (∆ΑΑ), ένα άτυπο πολιτικό forum 
µε την επωνυµία “Human Security Network” που ιδρύθηκε το 1999, µε πρωτοβουλία του 
Καναδά και της Νορβηγίας. 
 
Το ∆ΑΑ αποτελεί µία άτυπη Υπουργική πρωτοβουλία στήριξης των αρχών του ΟΗΕ και 
ταυτόχρονα λειτουργεί ως “think tank” µεταξύ των 13 Υπουργών Εξωτερικών για τις νέες 
µορφές απειλών εναντίον της ασφάλειας των πολιτών. Τα θέµατα προτεραιότητας του 
∆ικτύου, είναι: η αποναρκοθέτηση, η καταπολέµηση διακίνησης µικρών και ελαφρών όπλων, 
η ενίσχυση της πολυµερούς διπλωµατίας και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, η αρωγή 
και η προστασία των ευπαθών οµάδων (πρόσφυγες, γυναίκες, παιδιά), από το οργανωµένο 
έγκληµα εµπορίας ανθρώπων και τις ένοπλες συγκρούσεις, η πρόληψη των συγκρούσεων 
και η ανθρωποκεντρική ανάπτυξη µέσω ενίσχυσης της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Τέλος, ενθαρρύνεται σηµαντικά η ενεργός 
συµµετοχή των ΜΚΟ και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων των ∆ιεθνών Οργανισµών και των κρατών καθώς και ο ρόλος της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και του ιδιωτικού τοµέα στην αρωγή των ευπαθών οµάδων. 
 
Ο όρος «ανθρώπινη ασφάλεια» εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 1994, στην Ετήσια Έκθεση 
του ΟΗΕ για την ανθρώπινη ανάπτυξη, επισηµαίνοντας ότι η προσήλωση της ∆ιεθνούς 
Κοινότητας στην εθνική ασφάλεια και τις ένοπλες στρατιωτικές συρράξεις χρειάζεται να 
επαναπροσδιοριστεί µε µία ανθρωποκεντρική προοπτική. Με στατιστικά αποτυπωµένο το 
γεγονός ότι τα προβλήµατα που αφορούν στην ανθρώπινη ασφάλεια προκαλούν 
περισσότερους θανάτους και ανθρώπινο πόνο σε σύγκριση µε την κλασική πολεµική 
σύγκρουση µεταξύ τακτικών στρατών, δηµιουργήθηκε η ανάγκη σε πολιτικούς, 
εµπειρογνώµονες ∆ιεθνών Οργανισµών, διπλωµάτες, ακαδηµαϊκούς και κοινωνικούς 
εταίρους προηγµένων χωρών σε θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικών 
δράσεων, να συνδράµουν τον ΟΗΕ στην προσπάθειά του ταυτοποίησης και αντιµετώπισης 
των νέων απειλών εναντίον της ασφάλειας των πολιτών που στη µεγάλη τους πλειοψηφία 
είναι άµαχοι, γυναίκες και παιδιά. Το ∆ΑΑ ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτή την ανάγκη 
στρατηγικής και κινητοποίησης από τη διεθνή κοινότητα ως άτυπο forum διαβούλευσης για 
τις προκλήσεις του 21ου αιώνα µε βάση την επιταγή: “freedom from fear, freedom from want 
and freedom to live in dignity”, και ειδικώτερο ενδιαφέρον για  ανθρώπους ιδίως στις 
αναπτυσσόµενες χώρες που είναι ευάλωτοι σε απειλές όπως πείνα, πανδηµίες, απαξίωση 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, προσφυγιά, εµπόριο ανθρώπων, φυσικές καταστροφές, 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος µε συνέπεια την δραµατική κλιµατική αλλαγή. 
 
Μεταξύ των 13 χωρών από όλες τις Ηπείρους (Αυστρία, Καναδάς, Χιλή, Κόστα Ρίκα, 
Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιορδανία, Μαλί, Νορβηγία, Σλοβενία, Νότιος Αφρική, Ελβετία και 
Ταϋλάνδη) που συµµετέχουν στο ∆ΑΑ βρίσκεται και η Ελλάδα. Οι ελληνικές θέσεις στο ∆ΑΑ 
συνοψίζονται στα εξής: (α) η καταπολέµηση της φτώχειας και η επισιτιστική ασφάλεια να 
αποτελέσουν µείζονες προτεραιότητες του ∆ΑΑ, (β) άµεση ανάγκη ενσωµάτωσης της 
διαπολιτισµικής διπλωµατίας και του διαθρησκειακού διαλόγου στο πεδίο δράσης των 
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µεγάλων ∆ιεθνών Οργανισµών, και (γ) σύνδεση των θεµάτων προστασίας ευπαθών οµάδων 
µε την διεθνή κινητοποίηση στο πεδίο διεθνικής εµπορίας ανθρώπων (Trafficking in Human 
Beings - THB) και ιδιαίτερα της εµπορίας παιδιών. 
 
Η Ελλάδα είχε ήδη από τον Μάιο του 2007 αναλάβει την Προεδρία του ∆ικτύου, την οποία 
συνέχισε και το α΄ εξάµηνο του 2008 µε θεµατική προτεραιότητα:  «Οι µεταβολές στο κλίµα 
και ανθρώπινη ασφάλεια µε επίκεντρο τις επιπτώσεις στις ευπαθείς οµάδες γυναικών, 
παιδιών και ατόµων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω µεταβολών 
στο κλίµα». Η Χώρα µας ανταποκρινόµενη στην ανθρώπινη διάσταση των επιπτώσεων των 
κλιµατικών αλλαγών και της υπερθέρµανσης του πλανήτη επεδίωξε, µέσα από την Προεδρία 
της στο ∆ΑΑ να συµβάλει στην σχετική ευαισθητοποίηση της ∆ιεθνούς Κοινότητας.  
 
 

 
 
 
Οι κύριες δράσεις της Ελληνικής Προεδρίας ήταν: 
 

• Η επιµέλεια, σε συνεργασία µε το ΕΛΙΑΜΕΠ τριών κειµένων πολιτικής (policy papers), 
ενός για κάθε µία από τις ευπαθείς οµάδες, που αποτέλεσαν µία αποτίµηση των µελετών 
για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην ανθρώπινη ασφάλεια ευπαθών οµάδων: 
(α) το κείµενο πολιτικής για τα παιδιά συντάχθηκε σε συνεργασία µε τη UNICEF, (β) το 
αντίστοιχο για τις γυναίκες σε συνεργασία µε την WEDO και (γ) το κείµενο µε θέµα τους 
περιβαλλοντικούς µετανάστες σε συνεργασία µε το UN UNIVERSITY. 

 

• Η έκδοση ενός συνολικού κειµένου πολιτικής για την αναπτυξιακή συνεργασία και τον 
αντίκτυπο της κλιµατικής αλλαγής στην ανθρώπινη ασφάλεια σε συνεργασία µε το 
διεθνές ερευνητικό κέντρο INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND 
DEVELOPMENT, µε ∆ιευθυντή Ερευνών τον διεθνούς αποδοχής ειδήµονα, Dr. 
Saleemul Huq.  
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• Η διοργάνωση, από τις Μόνιµες Αντιπροσωπείες Νέας Υόρκης και Γενεύης καθώς και 
από την Πρεσβεία Βιέννης, τριών διεθνών διασκέψεων, σε συνεργασία µε τους 
αντίστοιχους εξειδικευµένους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, UNICEF & IOM, ως εξής: (1) 
κλιµατική αλλαγή και ανθρώπινη ασφάλεια παιδιών, πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
της Ειδικής Συνεδρίασης για Παιδιά στον ΟΗΕ, (Νέα Υόρκη, 11-12/12/2007), (2) 
µετακινούµενος πληθυσµός και ανθρώπινη ασφάλεια µε έµφαση στη µετανάστευση ως 
συνέπεια κλιµατικών αλλαγών και την επίπτωσή της στην ανθρώπινη ασφάλεια (Γενεύη, 
19/02/2008), και (3) γυναίκες και ανθρώπινη ασφάλεια (Βιέννη, 13-14/03/2008). 
Συνάντηση υψηλών αξιωµατούχων του ∆ΑΑ µε αντικείµενο την αξιολόγηση της προόδου 
που συντελείται στην επιστηµονική έρευνα και τα κείµενα πολιτικής (Αθήνα, 31/03/2008) 
και παρουσίαση των πρωτοβουλιών του ∆ΑΑ σε διεθνείς εκδηλώσεις (π.χ. Συνδιάσκεψη 
για την κλιµατική αλλαγή στο Μπαλί, 4-13/12/2007 και ∆ιάσκεψη Κορυφής της 
Αφρικανικής Ένωσης στην Αφρική). 

  
Αναλυτικότερα: 
 
1. Γενεύη, 19 Φεβρουαρίου 2008: Εκδήλωση, σε συνεργασία µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό 

Μετανάστευσης, µε θέµα: «Κλιµατική Αλλαγή, Περιβαλλοντική Υποβάθµιση και 
Μετανάστευση: Αντιµετωπίζοντας τις Αδυναµίες και Αξιοποιώντας τις Ευκαιρίες». 
Συµµετείχαν µεταξύ άλλων, ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Μετανάστευσης, κ. Brunson Mc Kinley, ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ιεθνούς 
Μετεωρολογικού Οργανισµού, κ. Michel Jarraud, η Αναπληρώτρια Υπάτη Αρµοστής 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κα Kyung-wha Kang, και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιεθνών 
Οικονοµικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ειδικός Εκπρόσωπος του 
ΥΠΕΞ για την κλιµατική αλλαγή, κ. Θ. Σκυλακάκης. 

 
2. Βιέννη, 13 Μαρτίου 2008: Εκδήλωση-συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε θέµα 

«Κλιµατική Αλλαγή και Ανθρώπινη Ασφάλεια: Γυναίκες, µια εξαιρετικά ευάλωτη 
πληθυσµιακή οµάδα», σε συνεργασία µε το ΥΠΕΞ της Αυστρίας. Η συζήτηση ανέδειξε 
πόσο δυσανάλογα πλήττονται οι γυναίκες στον αναπτυσσόµενο κόσµο από τις 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Μεταξύ των οµιλητών ήταν ο Γενικός Γραµµατέας 
του Αυστριακού Υπουργείου Εξωτερικών κ. J. Kyrle, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ΟΣ & ΑΣ κ. 
Θ. Σκυλακάκης, η Γενική  Γραµµατέας Ισότητας, κα Ε. Τσουµάνη, και η Γραµµατέας του 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) κα R. Christ. 

  
3. Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008: Συνάντηση Υψηλών Αξιωµατούχων του ∆ικτύου Ανθρώπινης 

Ασφάλειας κατά την οποία η Ελληνική Προεδρία ενηµέρωσε τα µέλη του ∆ικτύου για τις 
δράσεις και τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, το Μπαλί, τη 
Γενεύη και τη Βιέννη σε συνεργασία µε τη UNICEF, το Πανεπιστήµιο των Ηνωµένων 
Εθνών, τον ΙΟΜ και το ΥΠΕΞ της Αυστρίας αντίστοιχα. Παρουσιάσθηκαν, επίσης, τα 
σχέδια των κειµένων πολιτικής για κάθε µία από τις ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες που 
εντάσσονται στη θεµατική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας, καθώς και για την 
κλιµατική αλλαγή και την ανάπτυξη από εκπροσώπους των οργανισµών και των 
ερευνητικών κέντρων που τα επεξεργάστηκαν. 

 
4. Αθήνα, 29–30 Μαΐου 2008: Η Ελληνική Προεδρία έληξε µε την διοργάνωση  ∆ιεθνούς 

∆ιάσκεψης για την Κλιµατική Αλλαγή - Ετήσια Υπουργική Σύνοδος του ∆ικτύου 
Ανθρώπινης Ασφάλειας. Τις εργασίες της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για την Κλιµατική Αλλαγή 
και την Ανθρώπινη Ασφάλεια (29-30/5/2008), η οποία προηγήθηκε της Υπουργικής 
Συνόδου, άνοιξε η Υπουργός Εξωτερικών κα. Ντόρα Μπακογιάννη και έκλεισε ο 
Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος (µέσω τηλεδιάσκεψης). Από πλευράς ΥΠΕΞ, 
κύριοι οµιλητές ήταν ο Υφυπουργός κ. Πέτρος ∆ούκας και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ΟΣ & 
ΑΣ, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, ενώ εισηγήσεις πραγµατοποίησαν επίσης, ο 
Αναπληρωτής Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του Παγκόσµιου Προγράµµατος Σίτισης (WFP) 
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του ΟΗΕ, John Powell και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ιεθνούς Μετεωρολογικού 
Οργανισµού, Michel Jarraud. Ακόµη, συµµετείχαν ιθύνοντες και εµπειρογνώµονες από 
πολυάριθµους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, όπως ο Ελληνικής καταγωγής οικονοµικός 
σύµβουλος της Κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας και µέλος της επιστηµονικής 
οµάδας για την επισκόπηση των οικονοµικών της Κλιµατικής Αλλαγής (Stern Review on 
Economics of Climate Change), κ. ∆ηµήτρης Ζεγκέλης, καθώς και ο καθηγητής Χ. 
Ζερεφός. Η ∆ιάσκεψη ανέδειξε τη σύνθετη σχέση µεταξύ Ανθρώπινης Ασφάλειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, ενώ επεσήµανε την ανάγκη για αποτίµηση και, συνακόλουθα, 
χρηµατοδότηση των µέσων που χρειάζονται οι ΛΑΧ, για να προσαρµοστούν στην 
Κλιµατική Αλλαγή. Μετά το πέρας της ∆ιάσκεψης πραγµατοποιήθηκε η 10η Ετήσια 
Υπουργική Σύνοδος του ∆ΑΑ, η οποία σηµατοδότησε και τη λήξη της Ελληνικής 
Προεδρίας του ∆ικτύου. Στη σύνοδο εκπροσωπήθηκαν τα 13 µέλη του ∆ΑΑ, υψηλοί 
αξιωµατούχοι χωρών της «Οµάδας Φίλων της Ανθρώπινης Ασφάλειας» του ΟΗΕ (όπως 
Ιαπωνία και Μεξικό), Φορείς και Οργανισµοί που συνεργάστηκαν µε την Ελληνική 
Προεδρία, καθώς και εκπρόσωποι χωρών του αναπτυσσόµενου κόσµου που πλήττονται 
από τις επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής (Λιβερία, Τόγκο, Νιγηρία, Κένυα, Σουδάν). Η 
∆ιάσκεψη επεσήµανε ότι η παγκόσµια πρόκληση που συνιστά η Κλιµατική Αλλαγή 
µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο µε συντονισµένη δράση και τη χάραξη συναφών 
στρατηγικών, γι’ αυτό χρειάζεται να λαµβάνεται υπόψη στο σχεδιασµό της διεθνούς 
αναπτυξιακής βοήθειας, ιδιαίτερα για τις ΛΑΧ και τα Νησιωτικά Κράτη. Στο κύριο µέρος 
των εργασιών της συνόδου παρουσιάστηκαν τέσσερα κείµενα πολιτικής, ένα για κάθε 
ευάλωτη οµάδα πληθυσµού (παιδιά, γυναίκες, άτοµα που εγκαταλείπουν τις εστίες τους 
λόγω κλιµατικής αλλαγής) καθώς και ένα συνολικότερο για τη σχέση κλιµατικής αλλαγής, 
ανθρώπινης ασφάλειας και αναπτυξιακής βοήθειας. Τα κείµενα αυτά εκπονήθηκαν, 
όπως αναφέρθηκε, µε πρωτοβουλία και χρηµατοδότηση της Ελληνικής Προεδρίας, σε 
συνεργασία µε ∆ιεθνείς Φορείς (UNICEF, United Nations University, International 
Institute for Environment and Development, Women’s Environment and Development 
Organization).  

 
Με το τέλος της Υπουργικής Συνόδου η Ελλάδα παρέδωσε την Προεδρία του ∆ΑΑ στην 
Ιρλανδία, η οποία έθεσε ως προτεραιότητα  της Προεδρίας της το θέµα “gender-based 
violence”, εξακολουθώντας βεβαίως να µετέχει στις εργασίες του ∆ΑΑ και ως µέλος της 
τρόικας. 
 
 

 
∆-2.2 

Καταπολέµηση της Εµπορίας Ανθρώπων  
(Combating Human Trafficking) 

 
 
Είναι γνωστό ότι η εµπορία ανθρώπων αποτελεί έγκληµα που εκµηδενίζει την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, εκµαυλίζει το δηµόσιο βίο υποθάλποντας την διαφθορά και αποφέροντας 
τεράστια κέρδη που διοχετεύονται σε διεθνή δίκτυα οργανωµένου εγκλήµατος, υπονοµεύει 
την ανθρώπινη ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική πολλών περιοχών των υπό 
ανάπτυξη χωρών. Η προσπάθεια καταπολέµησης της παράνοµης διακίνησης ανθρώπων 
απαιτεί συνεχή επιφυλακή και στενή συνεργασία δωρητριών και αποδεκτριών χωρών και 
όλων των καθ΄ ύλην αρµοδίων, τόσο σε κρατικό όσο και διακρατικό επίπεδο, γεγονός το 
οποίο καθίσταται όλο και πιο αναγκαίο αν συνεκτιµηθούν οι «νέες τάσεις και επιχειρησιακές 
δυνατότητες µεταξύ των εµπόρων» οι οποίοι εφευρίσκουν διαρκώς καινούργιους τρόπους 
εκµετάλλευσης, όπως π.χ. εξαναγκασµός σε εργασία των παράνοµων µεταναστών µε 
αντάλλαγµα την διασφάλιση µη απέλασής τους, εξαναγκασµός των ανηλίκων σε επαιτεία 
από τα ίδια τα µέλη της οικογένειας τους, υπερπροσφορά παράνοµων υιοθεσιών και 
ψυχολογική βία των θυµάτων και των οικογενειών τους. Επιπλέον αυτών, η τελευταία τακτική 
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των εµπόρων της «φιλικής» προσέγγισης των θυµάτων, το λεγόµενο «happy trafficking» 
(χαµογελαστό trafficking) που συνίσταται στη διευκόλυνση µε µερικά χρήµατα, την παροχή 
ρεπό ή την απελευθέρωσή των θυµάτων άµα τη εξοφλήσει των χρεών τους ή 
προσκοµίζοντας νέα θύµατα, δυσχεραίνει ολοένα και περισσότερο την προσφυγή των 
θυµάτων στις αρχές µε αποτέλεσµα την ανενόχλητη, κατά το δυνατόν, δράση των εµπόρων.  
 
Η καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων αποτελεί πάγια προτεραιότητα της ελληνικής 
αναπτυξιακής πολιτικής. Οι λόγοι που συντρέχουν σ΄ αυτό είναι ότι η εµπορία ανθρώπων (α) 
συνδέει το οργανωµένο έγκληµα µε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, (β) 
υποθάλπει την διαφθορά, (γ) πλήττει κυρίως τις ευπαθείς οµάδες, (δ) γνωρίζει έξαρση σε 
περιόδους ένοπλων συρράξεων ή έλλειψης σταθερότητας γενικότερα, και (ε) απαιτεί 
σύνθετες και συνεργατικές λύσεις µεταξύ κρατών, ΜΚΟ και ∆ιεθνών Οργανισµών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης (ΕΣ∆) εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες για την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου: 

• Πρόληψη: αντιµετώπιση των γενεσιουργών αιτιών που καθιστούν οµάδες πολιτών 
ευάλωτες σε δίκτυα διακινητών στις χώρες προέλευσης 

• Καταστολή: καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος στις χώρες προορισµού, και  

• Προστασία: µε ολοκληρωµένο σύστηµα αρωγής των θυµάτων όταν αυτά 
απελευθερωθούν µε επιµόρφωση των συναρµόδιων φορέων και ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώµης. 

Στόχος µας είναι οι κρατικοί Φορείς και οι ΜΚΟ να εφαρµόσουν τις ορθές πρακτικές των 
µεγάλων ∆ιεθνών Οργανισµών που καταπολεµούν τη µάστιγα της εµπορίας ανθρώπων 
µέσα από ολοκληρωµένα αναπτυξιακά προγράµµατα αρωγής. 
 
Η συµµετοχή της HELLENIC AID στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης κινείται σε δύο παράλληλα 
επίπεδα: (α) συνεργασία µε τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς και τις χώρες προέλευσης των 
θυµάτων για την εφαρµογή αναπτυξιακών στρατηγικών που θα περιορίσουν την εισροή 
θυµάτων σε περιφερειακό επίπεδο, και (β) στο εσωτερικό, διευκολύνεται η προστασία των 
θυµάτων µε προγράµµατα ΜΚΟ και θεσµικές πολιτικές αρωγής και ασφαλούς 
επαναπατρισµού των θυµάτων. 
 
Αναφέρονται ενδεικτικά µερικές από τις δράσεις: 

• Συστηµατική συνεργασία µε τον ΙΟΜ για τον επαναπατρισµό των θυµάτων 

• ∆ιοργάνωση συνάντησης, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ, Παγκόσµιας Τράπεζας, ΙΟΜ και 
ΜΚΟ για τη διαµόρφωση ηθικού κώδικα της επιχειρηµατικής κοινότητας κατά της 
ανθρώπινης εµπορίας 

• Κωδικοποίηση, υπό την αιγίδα του ΟΑΣΕ και του Γραφείου Συµφώνου Σταθερότητας 
στη Θεσσαλονίκη, του νοµικού πλαισίου που διέπει την καταπολέµηση του φαινοµένου 
σε δέκα χώρες προέλευσης των θυµάτων και επιµόρφωση των δικαστικών λειτουργών 

• Forum διαβούλευσης του ΥΠΕΞ, σε συνεργασία µε τον ΙΟΜ και εξειδικευµένες ΜΚΟ, µε 
διπλωµατικούς και προξενικούς υπαλλήλους των χωρών προέλευσης των θυµάτων 

• Αναπτυξιακά προγράµµατα στις χώρες προέλευσης των θυµάτων µε στόχο την 
κοινωνική τους επανένταξη µετά τον εθελοντικό επαναπατρισµό, µε έµφαση (α) στα 
κέντρα υποδοχής, (β) σε προγράµµατα κοινωνικής επανένταξης, (γ) ιατρικής 
περίθαλψης, και (δ) ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελµατικής επιµόρφωσης. 

 
Ειδικότερα, σε αυτό το πλαίσιο, η Υ∆ΑΣ, ως φορέας της Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
συνεργάζεται τόσο µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς (ΙΟΜ, Ύπάτη Αρµοστεία Ηνωµένων Εθνών για 
Πρόσφυγες - UNHCR, UNICEF, UNICRI, UNODC, κλπ.), όσο και µε ελληνικές ΜΚΟ, 
χρηµατοδοτώντας σχετικά προγράµµατα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης (ύψους άνω 
των 400.000 ΕΥΡΩ για το 2008) και καταπολέµησης του trafficking τόσο στην Ελλάδα, ως 
χώρα διέλευσης και υποδοχής θυµάτων, όσο και σε αναπτυσσόµενες χώρες προέλευσης 
αυτών.  
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Η χρηµατοδότηση της Υ∆ΑΣ εστιάζεται κυρίως σε δράσεις µε απτά αποτελέσµατα και 
περιλαµβάνει προγράµµατα αναγνώρισης και παραποµπής των θυµάτων, λειτουργία 
ξενώνων φιλοξενίας και παροχής ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης, παροχή νοµικής και 
διοικητικής συνδροµής και υποστήριξης, εθελοντικό επαναπατρισµό, δράσεις στις χώρες 
προέλευσης, εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και προγράµµατα 
επιµόρφωσης των συναρµόδιων κρατικών Φορέων. Επίσης, αναπτύσσονται πρωτοβουλίες 
σε συνεργασία µε τον ΙΟΜ, που καλύπτουν ένα σηµαντικό τοµέα του ΕΣ∆. και  εξασφαλίζουν 
την ευθυγράµµιση του εθνικού σκέλους των δράσεων µε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Πιο 
συγκεκριµένα, ο ΙΟΜ µε χρηµατοδότηση και συνεργασία της Υ∆ΑΣ υλοποιεί µία σειρά 
δράσεων µε στόχο τη βελτίωση του συστήµατος αναγνώρισης, παραποµπής και αρωγής των 
θυµάτων, όπως και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση δικαστικών και αστυνοµικών 
Αρχών στις ορθές πρακτικές αναγνώρισης και αρωγής των θυµάτων. 
 
Αντίστοιχες δράσεις στους τοµείς της προστασίας, πρόληψης και καταστολής της παράνοµης 
διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων, υλοποιεί το ΥΠΕΞ και µέσω ΜΚΟ, µε εννέα εκ των 
οποίων έχει υπογραφεί και σχετικό Μνηµόνιο Συνεργασίας: Άρσις, Αντιγόνη, Αλληλεγγύη, 
Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΚΕΠΑ∆), Ελληνικό Συµβούλιο για τους 
Πρόσφυγες, Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυµάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού 
Αποκλεισµού (ΕΚΥΘΚΚΑ), Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Κέντρο Αποκατάστασης 
Θυµάτων Βασανιστηρίων, Κλίµακα, ∆ίκτυο Γυναικών Ευρώπης, ∆ιεθνής Ένωση 
Αστυνοµικών.  
 
Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για δράσεις καταπολέµησης 
ανθρώπινης εµπορίας, διευρύνθηκε, εντατικοποιήθηκε και θεσµοθετήθηκε, επίσης, η 
συνεργασία  του ΥΠΕΞ µε άλλους κρατικούς Φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα 
Πανεπιστήµια και τα Επιµελητήρια της χώρας. 
 
Στις παραπάνω δράσεις θα πρέπει να προστεθούν: 

• Η κύρωση της διµερούς συµφωνίας µε την Αλβανία για την προστασία και αρωγή των 
θυµάτων εµπορίας ανηλίκων, (Ν. 3692/2008, ΦΕΚ Α′/173/25-8-2008). Με αφορµή αυτή 
τη Συµφωνία, το 2008 πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Transnational Action against Child Trafficking” (TACT) το 1ο Συνέδριο για τον 
συντονισµό των προσπαθειών, για την επίβλεψη και την καταπολέµηση της παράνοµης 
διακίνησης παιδιών στην Αλβανία.   

• Η εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης επιδιώκοντας, 
ειδικότερα, τον περιορισµό της «ζήτησης» θέτοντας τους «χρήστες» ενώπιον των ηθικών 
τους ευθυνών και τους διακινητές ενώπιον των ποινικών κυρώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, 
το Νοέµβριο 2008 πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο, µε ιδιαίτερη επιτυχία, Συνέδριο για το 
∆ιασυνοριακό Έγκληµα στα Βαλκάνια, µε αναφορά και σε θέµατα παράνοµης διακίνησης 
προσώπων, το οποίο διοργανώθηκε από το ΙΟΜ σε συνεργασία µε την Ένωση 
Εισαγγελέων Ελλάδας και συγχρηµατοδοτήθηκε από τα Υπουργεία Εξωτερικών (Υ∆ΑΣ) 
και ∆ικαιοσύνης. Στο Συνέδριο συµµετείχε µεγάλος αριθµός εισαγγελέων - µελών των 
αντίστοιχων ενώσεων από όλες τις Βαλκανικές χώρες, καθώς και εκπρόσωπος της 
∆ιεθνούς Ενώσεως Εισαγγελέων από τη Χάγη. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε, το 2008,  στην 
ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού για την παράνοµη διακίνηση ανηλίκων, µε 
σειρά δράσεων του ΥΠΕΞ σε στενή συνεργασία µε το ελληνικό τµήµα της UNICEF: 
έκδοση βιβλίου για ενηµέρωση των µελών του κοινοβουλίου µε τίτλο: “combating child 
trafficking”, παρουσίαση στον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό τύπο παιδιών-θυµάτων 
παράνοµης διακίνησης, οργάνωση ραδιοµαραθώνιου και παρουσίαση σειράς 
τηλεοπτικών spots.  

• Χρηµατοδοτήθηκαν προγράµµατα καταπολέµησης εµπορίας ανθρώπων σε συνεργασία 
µε τα Υπουργεία ∆ηµόσιας Τάξης (πρόγραµµα ΙΛΑΕΙΡΑ) και Εσωτερικών (Κέντρο 
Ερευνών για Θέµατα Ισότητας/ΚΕΘΙ, Γενική Γραµµατεία Ισότητoς, Ινστιτούτο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής / ΙΜΕΠΟ).  
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• Τέλος, για το 2008-2009 εγκρίθηκαν προς υλοποίηση δέκα πέντε (15) προγράµµατα 
καταπολέµησης της παράνοµης διακίνησης προσώπων και υποδοχής - προστασίας 
µεταναστών από ∆ηµόσιους Φορείς και ΜΚΟ οι οποίοι έχουν αποκτήσει εξειδίκευση 
στον εν λόγω τοµέα, τόσο για δράσεις πρόληψης όσο και καταστολής του φαινοµένου. 
Μέρος αυτών των προγραµµάτων αποτελούν συνέχεια παλαιότερων, όπως το «∆ίκτυο 
Αριάδνη» της ΜΚΟ «Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων» για την ανάπτυξη 
δικτυακού τόπου, ανταλλαγή καλών πρακτικών και ευαισθητοποίηση του κοινού για την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων στη Ν.Α. και Αν. Ευρώπη, το πρόγραµµα 
παροχής νοµικής και ψυχολογικής υποστήριξης αλλοδαπών θυµάτων trafficking, της 
ΜΚΟ «Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες», καθώς και τη συνέχιση 
χρηµατοδότησης για τη λειτουργία της γραµµής SOS για στήριξη θυµάτων trafficking. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµείωση: Το κείµενο του κεφαλαίου [∆-2] έχει συνταχθεί από την Υ∆ΑΣ-1 ∆/νση του ΥΠΕΞ. 
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∆-3 
Κλιµατική Αλλαγή και Ανάπτυξη  

 

 
Η κλιµατική αλλαγή αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες και τις πολυπλοκότερες προκλήσεις τις 
οποίες καλείται να αντιµετωπίσει η διεθνής κοινότητα τώρα και στο µέλλον.  Πρόκειται για ένα 
πρόβληµα  που απαιτεί συλλογική δράση  και δεν είναι δυνατόν να  αντιµετωπισθεί µε τις  
προσπάθειες µίας µόνο χώρας ή µίας οµάδας κρατών. Αυτό συµβαίνει διότι οι εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου, από όποια πηγή και αν προέρχονται, επηρεάζουν το σύνολο του 
πλανήτη.  Κατά συνέπεια, κάθε άτοµο, Οργανισµός ή χώρα που δε συµµετέχει στην κοινή, 
παγκόσµια προσπάθεια για την αντιµετώπιση της απειλής, την εκµεταλλεύεται και 
απολαµβάνει τα οφέλη της, ενώ παράλληλα, την υπονοµεύει.  
  
Η κλιµατική αλλαγή συνιστά µία από τις µεγαλύτερες απειλές για την υλοποίηση των Στόχων 
της Χιλιετίας καθ’ όσον περιορίζει τη δυνατότητα των αναπτυσσοµένων κρατών να 
εκπληρώσουν τους στόχους τους για βιώσιµη ανάπτυξη και να καταπολεµήσουν 
αποτελεσµατικά το φάσµα της φτώχειας. Κατά συνέπεια, η υλοποίηση των Στόχων της 
Χιλιετίας θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τη σωστή διαχείριση του φαινοµένου της 
κλιµατικής αλλαγής.  
 
Οι Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες και τα Μικρά Αναπτυσσόµενα Νησιωτικά Κράτη, τα οποία 
στερούνται δυνατοτήτων και µέσων για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, αν και 
είχαν εξαιρετικά περιορισµένη συµµετοχή στη δηµιουργία του φαινοµένου, υφίστανται στο 
µεγαλύτερο βαθµό τις αρνητικές του επιπτώσεις.  
 
Οι Ανεπτυγµένες Χώρες φέρουν τη µεγαλύτερη ευθύνη για τη δηµιουργία και την έξαρση του 
φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής. Οι χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου, ωστόσο, οι 
οποίες βρίσκονται σε πορεία ραγδαίας οικονοµικής µεγέθυνσης φέρουν επίσης µερίδιο της 
ευθύνης. 
  
Η διεξαγωγή ενός παγκόσµιου διαλόγου, µε τη συµµετοχή των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού 
τοµέα, και της κοινωνίας των πολιτών, µε απώτερο στόχο την υιοθέτηση µίας συλλογικής 
προσέγγισης και στρατηγικής για την κλιµατική αλλαγή, συνιστά το πρώτο και 
σηµαντικότερο, ίσως, επίπεδο παγκόσµιας κινητοποίησης. 
  
Στο πλαίσιο κάθε προσπάθειας αναζήτησης λύσης θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν ποικίλοι 
παράµετροι  όπως:  

• η διαφορετική συµµετοχή των ανεπτυγµένων, των αναπτυσσοµένων και των Λιγότερο 
Ανεπτυγµένων Χωρών στη δηµιουργία του φαινοµένου, τόσο σήµερα όσο και κατά το 
παρελθόν,  

• οι διαφορετικές οικονοµικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες της κλιµατικής 
αλλαγής σε διαφορετικές περιοχές και, κατά συνέπεια, η ανάγκη αναζήτησης 
διαφορετικής, κατά περίπτωση, στρατηγικής αντιµετώπισης,  

• οι διαφορετικές δυνατότητες προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, και  

• οι διαφορετικές προτεραιότητες και απόψεις µεταξύ των κρατών.  
 
Απώτερος στόχος, θα είναι, φυσικά,  ο συγκερασµός των ανωτέρω στοιχείων και η 
αναζήτηση συµβιβαστικών αλλά συγχρόνως αποτελεσµατικών λύσεων.  
 
Ο συµβιβασµός, ωστόσο, δεν αρκεί. Είναι απαραίτητο, ταυτόχρονα, να εξασφαλισθεί η 
απρόσκοπτη πορεία οικονοµικής ανάπτυξης και η αύξηση των µεγεθών της αναπτυξιακής 
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βοήθειας και συνεργασίας ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η υλοποίηση των Στόχων της 
Χιλιετίας.  
 
Η άµβλυνση (mitigation) των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, η προσαρµογή 
(adaptation), και η µεταφορά τεχνολογίας αποτελούν τρεις ίσης σηµασίας πυλώνες εφόσον 
επιθυµούµε να θέσουµε σταθερά θεµέλια στην πολιτική µας για την αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής. Αυτό είναι προαπαιτούµενο για την ολόψυχη συµµετοχή του 
αναπτυσσόµενου κόσµου σε αυτήν την προσπάθεια.  
 
Ένα πρώτο στρατηγικό σχέδιο απάντησης στην κλιµατική αλλαγή περιλαµβάνει:  

• ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνογνωσίας «πράσινης» ενέργειας, η οποία οφείλει να 
µεταφερθεί και στις αναπτυσσόµενες χώρες,  

• δέσµευση σηµαντικών πόρων για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων προσαρµογής στην 
κλιµατική αλλαγή, ιδίως στις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες και τα Μικρά Αναπτυσσόµενα 
Νησιωτικά Κράτη και  

• λήψη υπ’ όψιν της νέας πραγµατικότητας της κλιµατικής αλλαγής κατά το σχεδιασµό και 
την υλοποίηση αναπτυξιακών, ενεργειακών και άλλων συναφών πολιτικών.  

 
Είναι απαραίτητο τόσο κατά το σχεδιασµό όσο και κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων 
αναπτυξιακής συνεργασίας αλλά και των αναπτυξιακών στρατηγικών και των εθνικών 
πολιτικών των αναπτυσσοµένων κρατών να λαµβάνονται υπόψη οι παράµετροι της βιώσιµης 
ανάπτυξης και της κλιµατικής αλλαγής.  
 
Η Ελλάδα έχει ήδη τονίσει αυτήν την ανάγκη, ιδίως στο πλαίσιο της Ε.Ε, και σκοπεύει να 
συµβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου κατά τη διαδικασία της αναµόρφωσης των 
σχετικών πολιτικών της Ε.Ε, όπως, επίσης, και να εφαρµόσει αυτήν την αρχή στη διµερή της 
αναπτυξιακή πολιτική. 
  
Η Χώρα µας πρόκειται να χρηµατοδοτήσει προγράµµατα προσαρµογής (adaptation) στην 
κλιµατική αλλαγή σε Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες και σε περιοχές οι οποίες, λόγω της 
γεωγραφικής τους θέσης, διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο λόγω της κλιµατικής αλλαγής 
(Αφρική και Μικρά Αναπτυσσόµενα Νησιωτικά Κράτη). Προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κονδυλίων και η κατανοµή τους σε προγράµµατα ανάλογα 
µε τις κυριότερες ανάγκες των απειλούµενων περιοχών, το ελληνικό σχέδιο θα 
πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε περιφερειακούς οργανισµούς των υπό εξέταση 
περιοχών και ειδικότερα την Αφρικανική Ένωση, την CARICOM και την AOSIS.   
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∆-4 
Ελληνική Συµµετοχή στο Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης 

της Σρι Λάνκα 
 
 
 

∆-4.1 
Οι  Βασικές Επισηµάνσεις 

 
 
Επιβεβαιώνεται πλήρως και κατά το 2008, αφενός η ορθότητα της αµέσου ελληνικής 
ανθρωπιστικής και τριετούς αναπτυξιακής εµπλοκής στην Σρι Λάνκα και αφετέρου η 
ορθότητα της επιλογής των αναπτυξιακών τοµέων εκείνων που έπρεπε να ενισχυθούν, 
καθώς και της σωστής χωροθέτησης της πλειονότητας των ελληνικών προγραµµάτων 
ανασυγκρότησης στις φτωχές, αποµονωµένες και αγροτικές Ανατολικές περιοχές της χώρας, 
οι οποίες εθίγησαν, τόσο από το τσουνάµι, όσο και από τις πολυετείς εµφύλιες συγκρούσεις.  
 
Επισηµαίνεται µάλιστα ότι ήδη από τις αρχές του 2007, τόσο οι άµεσες κυβερνητικές 
αναπτυξιακές προτεραιότητες, όσο και τα πολυετή προγράµµατα ανασυγκρότησης των 
πολυµερών και διµερών δωρητών, έχουν βαθµιαία µετακινηθεί ανατολικά, όπου και 
παρατηρείται µεγάλη αύξηση της κρατικής και διεθνούς αναπτυξιακής  δραστηριότητας και 
παρουσίας, µε συνέπεια την ουσιαστική ενίσχυση του τοπικού πληθυσµού και την προβολή 
του έργου των διεθνών δωρητών που συµβάλλουν στην προσπάθεια αυτή. 
 
Όλοι θεωρούν ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Σρι Λάνκα, στην υπανάπτυκτη  
Ανατολική ακτή, αρχίζει µια έστω και περιορισµένη προσπάθεια µακροχρόνιας 
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης των εντόνως µειονοτικών πληθυσµών της, που βρίσκονταν 
από δεκαετίες σχεδόν σε εγκατάλειψη. 
 
Στο δυναµικό, αλλά αβέβαιο αυτό πλαίσιο - το πρώτο ολοκληρωµένο και πολυετές 
πρόγραµµα ανασυγκρότησης της HELLENIC AID µέχρι σήµερα -  το οποίο βρίσκεται σε 
εξέλιξη σε άµεση συνεργασία µε τοµεακά υπουργεία της Σρι Λάνκα και τους 
επωφελούµενους πληθυσµούς, επιβεβαιώνει πλήρως αυτό που αποτελεί από δεκαετίες 
πλέον, βασικό διεθνές αναπτυξιακό δόγµα, δηλαδή ότι, τα ολοκληρωµένα πολυετή και 
πολυτοµεακά - µε άµεση παρουσία του δωρητή επί του πεδίου - προγράµµατα 
ανασυγκρότησης, σύµφωνα µε τις επιταγές της DAC/ΟΟΣΑ, συµβάλλουν σε πολύ 
µεγαλύτερο βαθµό από τα µονοετή, αποσπασµατικά και χωρίς συνέχεια αναπτυξιακά 
προγράµµατα, τα οποία έχουν µόνον µικρή ή καµία θετική επίπτωση στους πληθυσµούς των 
χωρών που υλοποιούνται και στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσής των. 
 

 
 

∆-4.2 
Η Κατάσταση στο Πεδίο 

 
 
Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 2008, σηµειώνεται συνοπτικά η πρόοδος όσον αφορά στην 
πορεία των επί µέρους προγραµµάτων ανασυγκρότησης τα οποία εποπτεύονται από την 
«Ειδική Αποστολή της HELLENIC AID» στο Κολόµπο της Σρι Λάνκα - η οποία υπάγεται στην 
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ν. ∆ελχί - και υλοποιούνται εκτός ενός (HELLENIC AID – 
USAID),  είτε από Αναπτυξιακούς Οργανισµούς των Η.Ε., είτε από ελληνικές ΜΚΟ. 
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Θα πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι κατά την ανωτέρω περίοδο, όπως και καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2007, η κατάσταση ασφαλείας των Ανατολικών και Βόρειο-Ανατολικών 
περιοχών της χώρας, όπου βρίσκονται χωροθετηµένα τα περισσότερα των ελληνικών 
προγραµµάτων, ήταν ανησυχητική ενώ στις περιοχές βορείως της γεωγραφικής γραµµής 
(από ∆υτική προς Ανατολική ακτή) Mannar – Vavuniya – Trincomalee (όπου υλοποιείται 
µόνον ένα πρότυπο ελληνικό παρα-σχολικό πρόγραµµα σε συνεργασία µε το World Food 
Programme – WFP και το UN Office of Project Services – UNOPS), οι εµφύλιες 
εχθροπραξίες κλιµακώνονταν καθηµερινά, καθώς οι κυβερνητικές δυνάµεις προσπαθούσαν 
επιµόνως να κινηθούν βόρεια και να καταλάβουν όλη την ενδοχώρα των ανταρτών Ταµίλ. 
 
Θα πρέπει επίσης να υπογραµµισθεί ότι εξαιτίας της αβέβαιης αυτής κατάστασης, καθώς και 
άλλων απροβλέπτων και µη παραγόντων, σηµειώνονται σηµαντικές καθυστερήσεις και 
αποκλίσεις κατά την προώθηση των περισσοτέρων προγραµµάτων µας, ιδιαίτερα αυτών που 
υλοποιούνται από τις ΜΚΟ. 
 
 

 
∆-4.3 

Η Εξέλιξη των Προγραµµάτων Ανασυγκρότησης 
 

 
(βλέπε κατωτέρω πίνακα χωροθέτησης των προγραµµάτων ανασυγκρότησης της HELLENIC 
AID στη Σρι Λάνκα). 
 
Προγράµµατα της ∆υτικής και Νοτιοδυτικής Περιοχής της Σρι Λάνκα  
  
1. Κατασκευή από τον UN Office of Project Services (UNOPS) του Αλιευτικού Λιµένα, 

αλιείας ανοικτής θαλάσσης, του NEGOMBO. 
Το συγκεκριµένο έργο που προβλέπει την κατασκευή τσιµεντένιων κρηπιδωµάτων, καθώς 
και την κατασκευή ενός τριώροφου και ενός διώροφου κτιρίου της ιχθυαγοράς, ξεκίνησε την 
άνοιξη του 2008 και µέχρι το τέλος του έτους είχε σηµειωθεί ικανοποιητική πρόοδος. Ακόµη 
στο πλαίσιο του συγκεκριµένου έργου προβλέπεται η ανέγερση µικρών κατοικιών σε 
παρακείµενη περιοχή στις οποίες θα µετεγκατασταθούν 22 οικογένειες φτωχών ψαράδων 
που διαβιούσαν  σε άθλιες καλύβες εντός του λιµένα.  
 
2. Ναυπήγηση είκοσι πέντε (25) µεσαίου µεγέθους πολυεστερικών αλιευτικών σκαφών από 

τον ΜΚΟ “HUMANET” 
Το συγκεκριµένο έργο ξεκίνησε αρχές του 2008, ενώ µέχρι το τέλος του έτους είχε σχεδόν 
ολοκληρωθεί η κατασκευή των 25 αλιευτικών σκαφών. 
 

3. Κατασκευή από την ΜΚΟ «ΓΙΑΤΡΟΙ του ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΑ∆ΟΣ» κτιριακών       
επεκτάσεων τεσσάρων (4) Σχολείων  στην περιοχή της BALAPITIYA – GALLE 

Ολοκληρώθηκε περί τον ∆εκέµβριο 2007, η κατασκευή των προαναφερθέντων τεσσάρων (4) 
κτιρίων – τα οποία βρίσκονται σε αµιγώς Σινχαλέζικες περιοχές - και τα οποία σηµειωτέον 
αποτελούν τα πρώτα, από τα συνολικά είκοσι ένα (21) σχολικά κτίρια που πρόκειται να 
κατασκευασθούν από την HELLENIC AID σε διάφορες περιοχές της Σρι Λάνκα, ιδιαίτερα δε 
στην πληγείσα από το τσουνάµι Ανατολική περιοχή, όπου συνυπάρχουν σε εύθραυστη 
ισορροπία, Βουδιστές Σινχαλέζοι, Ινδουιστές Ταµίλ και Μουσουλµάνοι. 
 
Κατά τα εγκαίνια των κτιρίων που πραγµατοποιήθηκαν προς το τέλος Ιανουαρίου 2008, 
παρευρέθησαν η κα. Έλσα Ζορµπαλά Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ και Αναπληρωτής Γενικός 
∆ιευθυντής της HELLENIC AID, ο Επικεφαλής της «Ειδικής Αποστολής της  HELLENIC AID» 
κ. Γεώργιος Σ. Φιλιππαίος Εµπειρογνώµων - Πρεσβευτής Α΄, ο κ. Κώστας Οικονόµου 
Εµπειρογνώµων – Σύµβουλος Α΄ - Αρχιτέκτων, η Πρόεδρος της ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσµου – 
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Ελλάς» κα. Ρίτσα Παρθενοπούλου Ιατρός, καθώς και πολλοί Σριλανκέζοι επίσηµοι, µεταξύ 
των οποίων και ο Υπουργός Γεωργίας - ο οποίος στην οµιλία του εξήρε την σηµαντική 
βοήθεια της Ελλάδος προς την χώρα του - Υφυπουργοί, τοπικοί Βουλευτές, δάσκαλοι και 
εκατοντάδες µαθητές των σχολείων καθώς και πολλοί κάτοικοι της περιοχής. Σηµειώνεται 
επίσης ότι, η συνεργασία µε τις επιτόπιες εκπροσώπους της ΜΚΟ στο Κολόµπο, ήταν 
άψογη. 
 

 
 

         
4. Κατασκευή από τον UNOPS του Αλιευτικού Λιµένα παραδοσιακής αλιείας της       

DODANDUWA – GALLE  
Το έργο στην DODANDUWA που αποτελεί τον δεύτερο σε πληθυσµό λιµένα του GALLE, 
ξεκίνησε το 2008 και τόσο η κατασκευή του λιµένα, όσο και η κατασκευή του διώροφου 
κτιρίου της ιχθυαγοράς προχώρησαν µε ικανοποιητικό ρυθµό.  
 

 
        
Με την κατασκευή ειδικότερα του πέτρινου παραδοσιακού  κυµατοθραύστη του λιµένα θα 
µπορούν να βρίσκουν καταφύγιο περί τα χίλια (1000) ξύλινα ιστιοφόρα αλιευτικά σκάφη 
παράκτιας και υπεράκτιας αλιείας (από τα οποία τα 400 σε µόνιµη βάση, σύµφωνα µε τον 
UNOPS). 
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Προγράµµατα της Ανατολικής Περιοχής της Σρι Λάνκα  
 
5. Εγκατάσταση µικρών ηλιακών θερµοσυσσωρευτών (solar panels) σε τετρακόσια (400) 

Σπίτια και µεγαλυτέρων ηλιακών θερµοσυσσωρευτών σε εξήντα (60) Σχολεία και δύο (2) 
Νοσοκοµεία της περιοχής της MONARAGALA από την ΜΚΟ “ATHENS 
COLLABORATING  EXPERTS” (ANCE) 

Το πολύ δηµοφιλές στους κατοίκους πρόγραµµα αυτό- το οποίο παρέχει επί 5ωρο περίπου 
ηµερησίως ηλεκτρικό ρεύµα σε αποµονωµένα σπίτια και σχολεία της πολύ φτωχής και 
αγροτικής περιοχής αυτής, αποτελεί την συνέχεια ενός αντιστοίχου προγράµµατος της ιδίας 
ΜΚΟ που χρηµατοδοτήθηκε από την HELLENIC AID και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία  το 
2007, αλλά ήταν µικρότερης εµβελείας (300 σπίτια).  
 

 
 
Κατά την διάρκεια του 2008 τοποθετήθηκε σχεδόν το 100% των ηλιακών 
θερµοσυσσωρευτών στα σπίτια και σχολεία, καθώς και σε δύο (2) µικρά κέντρα Υγείας της 
περιοχής. 
 
Επισηµαίνεται ότι η µεγάλη προβολή της Χώρας µας µέσω του προγράµµατος αυτού 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι εκατοντάδες µαθητές των επωφελουµένων από το 
πρόγραµµα σπιτιών ή σχολείων, µπορούν πλέον για πρώτη φορά να διαβάζουν και τις 
βραδυνές ώρες. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά τη συγκέντρωση, το Μάρτιο του 
2008, τοπικών Αρχών, γονέων και µαθητών στο κατάµεστο πολιτιστικό κέντρο της 
Monaragala όπου παρευρέθηκαν ο Επικεφαλής της «Ειδικής Αποστολής της HELLENIC AID 
στο Κολόµπο» και εκπρόσωπος της ΜΚΟ “ANCE”.  
    
6. Κατασκευή από την  ΜΚΟ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» κτιριακών επεκτάσεων επτά 

(7)  Σχολείων στις περιοχές  AKKARAIPATTU και KALMUNEI της AMPARA   
Κατά το 2008 συνεχίσθηκε ή κατά περίπτωση ξεκίνησε η κατασκευή των σχολείων που 
δηµοπρατήθηκαν το φθινόπωρο του 2007 και τα οποία βρίσκονται σε φτωχές περιοχές όπου 
πλειοψηφεί το µουσουλµανικό στοιχείο και η µειονότητα των Ταµίλ. 
 
7. Κατασκευή από την ΜΚΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»  

επεκτάσεων πέντε (5) Σχολείων στις περιοχές AKKARAIPATTU και ADDALAICHENAI  
της  AMPARA  
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Οµοίως και τα πέντε αυτά σχολεία ξεκίνησαν ουσιαστικά να κατασκευάζονται το 2008, µετά 
την δηµοπράτησή τους το φθινόπωρο του 2007, στην ευρύτερη περιοχή της AMPARA, όπου 
όπως προαναφέρθηκε κυριαρχεί η µειονότητα των Ταµίλ. 
 
8. Κατασκευή από την ΜΚΟ «ΓΙΑΤΡΟΙ του ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΑ∆ΟΣ» 
        α.  ∆ύο (2)  Ισόγειων Επαρχιακών Κέντρων Υγείας ( Gramodaya  C  Type ) στο  
             KATTANKUDI  και στο MAKADU  της  BATTICALOA. 
         β. Μίας (1)  Ισόγειας  Ψυχιατρικής Πτέρυγας  24 κλινών στο Επαρχιακό Νοσοκοµείο  
              του VALAICHCHENAI  της BATTICALOA.  
 
Στη διάρκεια του 2008 προχώρησε σε ικανοποιητικό βαθµό η κατασκευή των ανωτέρω δύο 
(2) σηµαντικών Κέντρων Υγείας, η λειτουργία των οποίων θα εξυπηρετήσει την 
πολυάνθρωπη αυτή περιοχή, ιδίως γυναίκες και παιδιά, όπου εµφανίζεται να πλειοψηφεί το 
µουσουλµανικό στοιχείο. 
 
Το ίδιο ισχύει και για την ψυχιατρική πτέρυγα του προαναφερόµενου επαρχιακού 
νοσοκοµείου στο οποίο και άλλοι µεγάλοι διεθνείς δωρητές, όπως η γερµανική GTZ και η 
UNESCO έχουν χρηµατοδοτήσει την ανέγερση πολυώροφων ιατρικών πτερύγων 
 

9. Κοινό Ελληνο-Αµερικανικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Joint Development Programme), 
µεταξύ της HELLENIC AID και της USAID, για την κατασκευή του κτιρίου Αγοράς στον 
Λιµένα του TRINCOMALEE 

Η κατασκευή του εντυπωσιακού κυρίως κτιρίου της Αγοράς – σχήµατος επιµήκους Γ - µε τα 
30 διαχωρισµένα µεταξύ των µαγαζιά (λαχανικών, κρεάτων και ψαριών), τους δύο ψυκτικούς 
χώρους και την  υπερυψωµένη σιδερένια σκεπή καθώς και η πλήρης ανακαίνιση ενός 
προϋπάρχοντος βοηθητικού κτιρίου για το προσωπικό και τις τεχνικές υπηρεσίες της 
Αγοράς, αποτελεί πρωτοποριακό πρόγραµµα και σηµαντική επιτυχία της HELLENIC AID για 
τους ακόλουθους λόγους:  
 

 
 
Πρώτο –  συνδέθηκε άµεσα µε την καινοτοµική ανθρωπιστική επιχείρηση επί ελληνικού 
πλοίου – κινητού νοσοκοµείου το οποίο παρέµεινε υπέρ το δίµηνο, στις αρχές του 2006, και 
περιέθαλψε εκατοντάδες ασθενείς των περιχώρων του Λιµένα TRINCOMALEE, όπου 
βρισκόταν ελλιµενισµένο.  
 
∆εύτερο – αποτέλεσε αντικείµενο πολύµηνης καρποφόρου συνεργασίας στο Κολόµπο 
καθώς και στο πεδίο µε την USAID, ενός µεγάλου διεθνούς αναπτυξιακού δωρητή µε 
πενήντα (50) χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Σρι Λάνκα, η οποία υλοποίησε και το 
πρόγραµµα µε τη συνδροµή τεχνικής εταιρείας. 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008                                                                                                                                     

___________________________________________________________________ 
 

  
 
 
 

                                                                                                         

154  

 
Τρίτο – εξυπηρέτησε στην «εντός της Αγοράς» συµφιλίωση των µέχρι προ ολίγων µηνών 
ακόµη αντιµαχοµένων πλευρών (Σινχαλέζων και Ταµίλ) µε την δωρεάν χορήγηση µαγαζιών, 
καθώς και συνέβαλε στην αύξηση του εισοδήµατος των εµπόρων της παλιάς Αγοράς, όπου 
αντί στεγασµένου κτιρίου πωλούσαν τα λαχανικά τους δίπλα από τον δρόµο σε ξύλινους 
πάγκους. Σηµειωτέον ότι ο στόχος αυτός απετέλεσε και το βασικό έρεισµα της Ελληνο-
Αµερικανικής συνεργασίας η οποία θα µπορούσε να συνεχισθεί και σε άλλες 
αναπτυσσόµενες χώρες. 
 

 
 
Τα επίσηµα εγκαίνια της Αγοράς αυτής έγιναν στις αρχές Απριλίου 2008 και παρέστησαν, η 
Επικεφαλής της USAID στην Σρι Λάνκα κα. Rebecca Kohn, ο Επικεφαλής της «Ειδικής 
Αποστολής» της HELLENIC AID, ο Περιφερειάρχης, η Επικεφαλής του τοπικού Γραφείου της 
USAID, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι ωφεληθέντες από την δωρεάν χορήγηση µαγαζιών 
έµποροι µε τις οικογένειες τους, καθώς και οι εκπρόσωποι της συνεργασθείσας για την 
υλοποίηση του έργου Τσεχικής ΜΚΟ “People in Need”. 
 

 
     
 
Πρόγραµµα της Βόρειας  Περιοχής της  Σρι  Λάνκα  
       
10. Κατασκευή από το WFP και τον UNOPS σε 95 Σχολεία – περί την «πρωτεύουσα»          

των ανταρτών Ταµίλ KILINOCHCHI και την παρακείµενη περιοχή της  MALLAITIVU - 
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Μικρών Κτιρίων που περιλαµβάνουν  α) κουζίνα - τζάκι  β) αποθήκη για την διαφύλαξη 
των τροφών και  γ) χώρο διανοµής του συσσιτίου στους µαθητές 

Το µεγάλης ανθρωπιστικής σηµασίας πρόγραµµα αυτό (κατασκευή βοηθητικών κτιρίων σε 
σχολεία σε συνδυασµό µε την χορήγηση τροφίµων που είναι και η κύρια αποστολή του) 
πραγµατοποιείται για πρώτη φορά από το WFP και αποτελεί καινοτοµία στο πλαίσιο της 
συνεργασίας της µε την HELLENIC AID που το χρηµατοδότησε µε το συνολικό ποσό των 
912.013 ΕΥΡΩ. Η ίδια καινοτοµία ακολουθήθηκε επίσης και για περισσότερα από 160 
Σχολεία της ιδίας περιοχής στο πλαίσιο αντίστοιχης συνεργασίας του WFP, µε την 
COOPERAZIONE ITALIANA, η οποία αργότερα διεκόπη λόγω των εχθροπραξιών.   
 
Όµως, εξαιτίας της µεγάλης έλλειψης τσιµέντου και σιδήρου λόγω των εχθροπραξιών στην 
περιοχή, το WFP το οποίο δεν διαθέτει τεχνική υποδοµή, ήλθε σε συµφωνία µε τον UNOPS 
για να αναλάβει αυτός την κατασκευή των βοηθητικών κτιρίων σε κάθε σχολείο, και αυτό να 
ασχοληθεί αποκλειστικά και µόνον µε τον επισιτιστικό εφοδιασµό των σχολείων τα παιδιά 
των οποίων υποσιτίζονται. 
 
Μέχρι το τέλος του 2008 είχαν κατασκευαστεί 76 βοηθητικά κτίσµατα από το σύνολο των 95. 
Ειδικότερα στην περιοχή του MULLAITIVU κατασκευάστηκαν 30 βοηθητικά κτίσµατα, ενώ τα 
άλλα 26 στη περιοχή KILLINOCHCHI. Τα υπόλοιπα 39 βοηθητικά κτίσµατα αποφασίσθηκε 
να  ανεγερθούν σε διαφορετικές περιοχές σε σχέση µε τον αρχικό σχεδιασµό, διότι λόγω των 
εχθροπραξιών δηµιουργήθηκε η ανάγκη να «µεταφερθεί» το όλο πρόγραµµα δυτικότερα. 
Έτσι τα εναποµένοντα κτίσµατα θα κατασκευάζονταν στις περιοχές VARUNIYA (20) και 
MANNAR (19) στη διάρκεια του επόµενου έτους 2009.  
 
      
 

 

 
 
Σηµείωση: Το κείµενο του κεφαλαίου [∆-4] έχει συνταχθεί από τον κ. Γεώργιο Φιλιππαίο, Εµπειρογνώµονα 
Πρεσβευτή Α΄, ο οποίος ήταν επικεφαλής (2006-2008) της Ειδικής Αποστολής της HELLENIC AID στο Κολόµπο 
της Σρι Λάνκα, που αποτελούσε οργανικό τµήµα της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ν. ∆ελχί. 


