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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Το τέλος του 20
ου

 αιώνα επιφύλασσε κοσμογονικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή ήπειρο 

και έναν αιματηρό πόλεμο, ο οποίος οδήγησε στη διάσπαση της πρώην Γιουγκοσλαβίας.  

 Οι αντιμαχόμενοι χρησιμοποίησαν πολεμικά μέσα και πυρομαχικά τα οποία 

προκάλεσαν εκτενείς καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες κατά τη διάρκεια των 

πολεμικών συγκρούσεων. Οι συνέπειες από τη χρήση αυτών των πυρομαχικών στο 

περιβάλλον και στις ζωές των απλών ανθρώπων ταλανίζουν ακόμα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

την Κροατία και τη Σερβία.  

 Οι τρεις χώρες κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια για να αποκαταστήσουν τα 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ύπαρξη μολυσμένων με πυρομαχικά περιοχών στο 

έδαφός τους, προσπάθειες οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα και προβλέπεται να 

ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, εφόσον υλοποιηθούν τα 

προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί και ακολουθηθούν τα τεθέντα χρονοδιαγράμματα. 

 Η συμβολή της διεθνούς κοινότητας υπήρξε συνεχής και ουσιαστική, ήδη από τη 

διάρκεια του πολέμου, αλλά κυρίως μετά το τέλος του. Η συμμετοχή της στην επιτυχή 

ολοκλήρωση της προσπάθειας που καταβάλλεται από τις χώρες αναφοράς είναι αναγκαία. 

 Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τις δράσεις που αναπτύχθηκαν στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, στην Κροατία και στη Σερβία μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλες χώρες που 

αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.  

 Η διεθνής κοινότητα έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για την απαγόρευση 

της χρήσης ναρκών και διασκορπιζομένων πυρομαχικών. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε 

θεσμικό επίπεδο, αλλά υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος για την εφαρμογή των Συνθηκών που 

έχουν θεσπιστεί. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 The end of the 20th century reserved cosmogonic changes in the European continent 

and a bloody war that led to the disintegration of the former Yugoslavia.  

 The combatants used military means and ammunition which caused extensive damage 

and loss of life during the war. The consequences by the use of these munitions in the 

environment and the lives of ordinary people still plaguing Bosnia-Herzegovina, Croatia and 

Serbia.  

 The three countries have made significant efforts to restore the problems created by the 

existence of munitions contaminated areas in their territory, efforts are still continuing and 

should be completed by the end of this decade, if the designed programs will be implemented 

according to the established timeframes.  

 The contribution of the international community has been continuous and substantial, 

since the war, but especially after the end of it. Their participation in the successful 

completion of the effort of the reference countries is necessary.  

 The experience gained from the actions developed in Bosnia-Herzegovina, Croatia and 

Serbia can be used in other countries facing similar problems.  

 The international community has been active in recent years to ban the use of landmines 

and cluster munitions. There have been important steps at institutional level, but there is still 

some way to implement treaties in place. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ο 20
ος

 αιώνας ήταν η περίοδος κατά την οποία η ανθρωπότητα γνώρισε τις πιο 

αιματηρές συρράξεις. Εκτός από τους δύο παγκοσμίους πολέμους, που έλαβαν χώρα κατά το 

πρώτο μισό του αιώνα, υπήρξε και πλήθος πολέμων μικρότερης κλίμακας ανά την υφήλιο, 

κατά το δεύτερο μισό, διαψεύδοντας αυτούς που έλπιζαν ότι οι απίστευτες καταστροφές και 

οι εκατόμβες νεκρών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου θα απέτρεπαν τους λαούς από νέες 

συγκρούσεις. 

 Η Ευρώπη υπέστη τις επιπτώσεις των δύο παγκοσμίων πολέμων σε πολύ μεγαλύτερο 

βαθμό από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του πλανήτη. Η ανοικοδόμηση και η ανάπτυξη της 

ηπείρου μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, παρά την ένταση της ψυχροπολεμικής 

περιόδου, δημιουργούσε την αίσθηση ότι δεν ήταν πιθανή μια νέα πολεμική σύρραξη σε 

ευρωπαϊκό έδαφος. Η αίσθηση αυτή διαψεύστηκε με τον πιο εμφατικό και δραματικό τρόπο 

λίγο πριν το τέλος του αιώνα, όταν οι ομόσπονδες δημοκρατίες που συνέθεταν τη 

Γιουγκοσλαβία απέτυχαν να βρουν ειρηνική λύση στις διαφορές τους και διολίσθησαν σ’ ένα 

βίαιο και αιματηρό πόλεμο. 

 Η Γιουγκοσλαβία ήταν μια πολυεθνική χώρα που περιλάμβανε εθνικές και 

θρησκευτικές ομάδες οι οποίες υπήρξαν στο παρελθόν αντίπαλοι ή ακόμα και εχθροί. Η 

επικράτηση των πλέον θερμοκέφαλων στοιχείων έδωσε χώρο στις προϋπάρχουσες 

αντιπαλότητες να οδηγήσουν σε μια σύρραξη της οποίας οι επιπτώσεις θα ταλαιπωρούν για 

αρκετά χρόνια ακόμα τα κράτη που δημιουργήθηκαν μετά το τέλος του πολέμου. 

 Ο πόλεμος είχε οδυνηρές συνέπειες κυρίως για τρεις από τις νεοδημιουργηθείσες 

χώρες, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία και τη Σερβία
1
. Χιλιάδες νεκροί, ανάπηροι 

πολέμου, πρόσφυγες και εκτοπισμένοι από τις εστίες τους και τεράστιες υλικές καταστροφές 

συνέθεταν το τοπίο της περιοχής με το τέλος του πολέμου. Σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά, οι 

τρεις χώρες αγωνίζονται ακόμη να θεραπεύσουν τα τραύματα της εποχής εκείνης. 

 Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη 

οπλικών συστημάτων και μέσων, ικανών να προκαλέσουν τεράστιες ανθρώπινες απώλειες 

και σημαντικές καταστροφές στο περιβάλλον. Το σημαντικότερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές, είναι η ύπαρξη στο έδαφός τους διαφόρων υπολειμμάτων 

πυρομαχικών, τα οποία αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και 

                                                           
1
 Η Σερβία προέκυψε το 2006, μετά την ανεξαρτητοποίηση του Μαυροβουνίου. 
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σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη και ευημερία τους. 

  Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι η χώρα που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα από 

τις χώρες αναφοράς. Το γεγονός ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των αντιμαχομένων έλαβαν χώρα 

σε πολλές διαφορετικές περιοχές είχε ως αποτέλεσμα την ευρεία διασπορά των ναρκών, που 

αποτελούν και το κύριο πρόβλημα της χώρας. 

 Η Κροατία αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στο έδαφός της, κυρίως με τις νάρκες, από 

την αρχή του πολέμου. Ακόμα και σήμερα σημαντικές αγροτικές εκτάσεις, δάση, συνοριακές 

περιοχές και όχθες ποταμών είναι μη προσβάσιμες λόγω των ναρκών. 

 Η Σερβία αντιμετωπίζει προβλήματα από νάρκες, διασκορπιζόμενα πυρομαχικά και 

άλλα υπολείμματα πυρομαχικών όχι μόνο από τον πόλεμο 1991-95, αλλά και από το Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1999. 

 Στο Κόσσοβο το πρόβλημα δημιουργήθηκε κυρίως από τη δράση του γιουγκοσλαβικού 

στρατού και τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1999. Η περιοχή είναι μολυσμένη με νάρκες 

και διασκορπιζόμενα πυρομαχικά, αλλά το μέγεθος του προβλήματος θεωρείται διαχειρίσιμο. 

 Η ευρεία χρήση ναρκών και διασκορπιζομένων πυρομαχικών σε πολλές συρράξεις ανά 

τον κόσμο, οδήγησε τη διεθνή κοινότητα στο τέλος του 20
ου

 αιώνα στη θέσπιση συνθηκών 

για την απαγόρευση χρήσης μέσων που μπορούν να προκαλέσουν ανθρώπινες απώλειες 

χωρίς καμία διάκριση ανάμεσα σε εμπολέμους και αμάχους και μάλιστα οι ολέθριες 

συνέπειές τους να είναι υπαρκτές για αρκετά χρόνια μετά το τέλος μιας σύρραξης και να 

απαιτούν πολύχρονη και συντονισμένη δράση για να εξαλειφθούν. 

 Ιδιαίτερα οι νάρκες, αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά ανθρωπιστικά, 

περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα για τη διεθνή κοινότητα. Οι περιοχές που 

καλύπτονται από νάρκες επιδρούν άμεσα και έμμεσα σε μια κοινότητα, προκαλώντας 

σημαντικό αριθμό ανθρώπινων απωλειών, απώλειες στην κτηνοτροφία, δυσχέρειες στην 

καλλιέργεια της γης, στην παραγωγή και στο εμπόριο, αλλά και συνεχή φόβο, καθώς 

αποτελούν μια μόνιμη απειλή, η οποία συμβάλλει σε αρκετές περιπτώσεις και στη διατήρηση 

της εχθρότητας και της έλλειψης εμπιστοσύνης και ανεκτικότητας μεταξύ πρώην εμπολέμων 

που συνεχίζουν να συμβιώνουν σε μία περιοχή
2
. 

  Μεταξύ των συνθηκών που θεσπίστηκαν είναι η Συνθήκη για την απαγόρευση της 

                                                           
2
 International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance / ITF Annual Report 2002 / Ljubljana / 

Μάρτιος 2003, σ. 11, www.itf-fund.si. 
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χρήσης, παραγωγής και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους 

(Συνθήκη Οτάβας)
3
 και η Συνθήκη για τα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά (Συνθήκη Όσλο)

4
. 

 Μάλιστα, η Συνθήκη του Όσλο είναι η πρώτη Συνθήκη με συγκεκριμένες  προβλέψεις 

για τα θύματα των πυρομαχικών και τη δράση που πρέπει να αναληφθεί από τα επίσημα 

κράτη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των θυμάτων και την πλήρη κοινωνική και 

οικονομική τους επανένταξη. Λόγω του ότι αποτελεί την τελευταία Συνθήκη που έχει θεσπι-

στεί, ο χρόνος εφαρμογής της είναι πολύ μικρός, ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά 

της. 

ΣΚΟΠΟΣ 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι: 

 α.  Να παρουσιαστούν οι μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται από 

τη χρήση συγκεκριμένων τύπων πυρομαχικών στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.  

 β. Να αναλυθούν οι επιδράσεις στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που αφορούν 

στην ασφάλεια και στην ποιότητα ζωής τους.  

 γ. Να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη στην προσπάθειά 

τους για ανάπτυξη.  

 δ. Να εξεταστούν οι τρόποι που διαχειρίστηκαν οι χώρες αναφοράς τα προβλήματα 

αυτά, με τη συνεργασία και την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. 

 ε. Να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα, από τα οποία μπορούν να αντληθούν 

πολύτιμα διδάγματα και προτάσεις για ανάλογες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές του πλανήτη. 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

 Η ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας προέρχεται από ανοικτές 

πηγές. Το μεγαλύτερο μέρος των κειμένων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία περιλαμβάνει 

θεσμικά κείμενα και επίσημες αναφορές, τα οποία μπορούν να ανευρεθούν στους ιστοτόπους 

επισήμων φορέων των χωρών αναφοράς ή διεθνών οργανισμών που ανέπτυξαν ενεργό δράση 

στις χώρες αναφοράς τα τελευταία 20 χρόνια. Ένα μικρό μέρος των κειμένων προέρχεται από 

το προσωπικό αρχείο του εκπονούντος την εργασία, από τη συμμετοχή του σε σεμινάρια και 

συμπόσια σχετικά με το θέμα την περίοδο 2006-9, ως στέλεχος του RACVIAC
5
 Centre for 

                                                           
3
 Τέθηκε προς υπογραφή στις 3 Δεκεμβρίου 1997. 

4
 Τέθηκε προς υπογραφή στις 3 Δεκεμβρίου 2008. 

5
 Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre. Εδρεύει στο Ζάγκρεμπ της 
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Security Cooperation. Το σύνολο της βιβλιογραφίας είναι στην αγγλική γλώσσα, καθώς 

αποτελεί την επίσημη γλώσσα για την υποβολή αναφορών στη διεθνή κοινότητα και τη 

γλώσσα που χρησιμοποιούν για τα επίσημα κείμενά τους οι διεθνείς οργανισμοί. 

 Το γεγονός ότι τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν επίσημα έγγραφα 

εξασφαλίζει την υψηλή τους αξιοπιστία και την εγκυρότητα και ακρίβεια των περιεχομένων 

σ’ αυτά πληροφοριών. 

 Η εργασία περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά στον πόλεμο στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία και στην αιτία του προβλήματος, δηλαδή τα πυρομαχικά που 

χρησιμοποιήθηκαν. Ακολούθως παρουσιάζονται οι επιπτώσεις στο φυσικό και στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον. Κρίθηκε σκόπιμο να γίνει ξεχωριστή αναφορά στα μνημεία 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, διότι εμπίπτουν και στις δύο παραπάνω κατηγορίες, 

αλλά, παράλληλα, έχουν παγκόσμια και όχι μόνο τοπική σημασία. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών και οι δράσεις που 

ανέπτυξαν οι χώρες αναφοράς για την επίλυση των προβλημάτων. Η παρουσίαση των 

επιπτώσεων και των δράσεων γίνεται κατά χώρα διότι: 

 α. Η φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κάθε μία από τις χώρες αναφοράς 

παρουσιάζει κάποιες διαφορές. 

 β.  Δίνεται μια συνολική εικόνα για κάθε μία χώρα τόσο για τα προβλήματα όσο και 

για τους τρόπους αντιμετώπισής τους και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι 

σήμερα. 

 γ. Καθίσταται δυνατή η σύγκριση μεταξύ των χωρών όσον αφορά στην αρχική τους 

κατάσταση και τα προβλήματα που κλήθηκαν να επιλύσουν και στην πορεία που ακολούθησε 

κάθε μία από αυτές τα τελευταία 20 χρόνια. 

 Τέλος, γίνεται ξεχωριστή αναφορά στη συμβολή της διεθνούς κοινότητας, της οποίας η 

δράση υπήρξε καταλυτική, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο, όταν οι κρατικές 

δομές στις χώρες αναφοράς ήταν υπό διαμόρφωση. Η παρουσία της διεθνούς κοινότητας 

συνεχίζει να είναι αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία το υπολειπόμενο έργο 

στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί. 

 Κρίθηκε, επίσης, σκόπιμο, να γίνει ξεχωριστή αναφορά στο Κόσσοβο, το οποίο τυπικά, 

και τουλάχιστον για την Ελλάδα, αποτελεί επαρχία της Σερβίας, δεν τελεί όμως υπό σερβική 

                                                                                                                                                                                     
Κροατίας 
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διοίκηση και η διαχείριση του προβλήματος δεν έγινε από τις σερβικές αρχές. 

 Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν, πέρα από τη σημασία που 

έχουν για τις εξεταζόμενες χώρες, έχουν αξία και για αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες 

περιοχές του πλανήτη, καθώς το πρόβλημα των ναρκών και των λοιπών πυρομαχικών που 

μολύνουν περιοχές μετά από μια πολεμική σύρραξη αποτελεί ένα από σημαντικότερα 

ζητήματα που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα τα τελευταία χρόνια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α»  Σύντομη αναφορά στη σύρραξη στην πρώην Γιουγκοσλαβία 

 1. Ιστορικό της σύρραξης 

 Η Γιουγκοσλαβία δημιουργήθηκε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και υπό την ηγεσία του Τίτο μετατράπηκε σε Ομόσπονδη Σοσιαλιστική 

Δημοκρατία. Ο θάνατος του Τίτο το 1980 ήταν η απαρχή της οικονομικής και πολιτικής 

καταστροφής της χώρας. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και υπό την επίδραση των 

κοσμογονικών αλλαγών που γινόταν στην Ευρώπη με την κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης, οι δημοκρατίες που αποτελούσαν τη Γιουγκοσλαβία εκδήλωσαν τάσεις για 

ανεξαρτητοποίηση και καθώς δεν κατάφεραν να λύσουν με ειρηνικό τρόπο τις διαφορές τους, 

οδηγήθηκαν σ’ έναν αιματηρό πόλεμο, ο οποίος διήρκεσε από το 1991 μέχρι το 1995. 

 Από τις ομόσπονδες δημοκρατίες που αποτελούσαν τη χώρα ενεπλάκησαν στη σύρραξη 

η Σερβία, η Κροατία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η Σλοβενία ενεπλάκη ελάχιστα και χωρίς 

ιδιαίτερες απώλειες, ενώ η πΓΔΜ απέκτησε αναίμακτα την ανεξαρτησία της. Και οι τρεις 

εμπλεκόμενοι πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος και συνεχίζουν να υφίστανται ακόμα, σχεδόν 20 

χρόνια μετά το τέλος του, τις συνέπειες του πολέμου. Για κάθε μία από αυτές τις χώρες οι 

συνέπειες διαφέρουν, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που είχαν οι επιχειρήσεις που 

έλαβαν χώρα στο έδαφός τους.  

 Ως μία από τις συνιστώσες δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας, η Κροατία γνώρισε 

σημαντική οικονομική ανάπτυξη μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το θάνατο του Τίτο 

και την κατάρρευση του κομμουνισμού στις ανατολικές χώρες εκδηλώθηκε η έντονη 

επιθυμία των Κροατών για ανεξαρτησία. Τον Ιούνιο του 1991 η Κροατία ανακήρυξε την 

ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία και η Σερβία εισέβαλε στην Κράινα, κροατική 

επαρχία όπου κατοικούσε σημαντική σερβική μειονότητα. Η Κροατία αναγνωρίστηκε ως 

ανεξάρτητο κράτος και εισήλθε στον ΟΗΕ το 1992, ενώ επήλθε κατάπαυση του πυρός. Οι 

συγκρούσεις στην Κράινα επαναλήφθηκαν  τον Αύγουστο του 1995, κατόπιν αντεπίθεσης 
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του κροατικού στρατού για ανακατάληψη της περιοχής. Με τη συμφωνία του Ντέιτον το 

1995 επήλθε η ειρήνη, όμως η χώρα είχε να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, τα 

κυριότερα των οποίων ήταν ο μεγάλος αριθμός ανθρώπων που είχαν εγκαταλείψει τις εστίες 

τους, οι ανεπάγγελτοι πρώην στρατιώτες, οι κατεστραμμένες υποδομές και οι χιλιάδες 

τραυματίες πολέμου. 

 Σε μελέτη μετά τον πόλεμο αναφέρονταν 8.589
6
 τραυματίες πολέμου που έχρηζαν 

αποκατάστασης. Το 37% όλων των τραυματισμών προέρχονταν από νάρκες και θραύσματα 

όλμων. Η διαδικασία αποκατάστασής τους είναι μακροχρόνια και αποτελεί μια συνεχή 

επιβάρυνση για τις υπηρεσίες πρόνοιας. 

 Από τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας προήλθε αρχικά η ομοσπονδιακή δημοκρατία 

της Γιουγκοσλαβίας που αποτελούταν από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, ενώ το 2006 η 

ομοσπονδία διαλύθηκε και οδήγησε σε δύο ανεξάρτητα κράτη, τη Σερβία και το 

Μαυροβούνιο. Στη Σερβία περιλαμβάνονται και οι αυτόνομες επαρχίες της Βοϊβοντίνας και 

του Κοσσόβου. 

 Αν και οι περισσότερες συγκρούσεις δεν έλαβαν χώρα σε σερβικό έδαφος, για τη νέα 

Γιουγκοσλαβία ο πόλεμος δεν τελείωσε το 1995. Το Μάρτιο του 1999 το ΝΑΤΟ ξεκίνησε 

αεροπορικές επιδρομές κατά της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, αφού 

προηγουμένως η τελευταία είχε αρνηθεί να ακολουθήσει υποδείξεις του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ
7
 

και της ΕΕ για απόσυρση των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεών της από το 

Κόσσοβο. Ο πληθυσμός αλβανικής καταγωγής, που αποτελούσε πλειοψηφία στο Κόσσοβο, 

διεκδίκησε την ανεξαρτησία του από την ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, της 

οποίας αποτελούσε επαρχία. Η αποτυχία στις συνομιλίες κατέληξε σε επέμβαση του 

σερβικού στρατού που οδήγησε σε έξοδο προς την Αλβανία και την πΓΔΜ περίπου 800.000
8
 

Κοσσοβάρους και ανάγκασε το ΝΑΤΟ να επέμβει. 

 Την περίοδο εκείνη τοποθετήθηκαν νάρκες τόσο στο έδαφος του Κοσσόβου όσο και 

στο έδαφος της σημερινής νότιας Σερβίας, βορείως του Κοσσόβου. Επίσης, οι βομβαρδισμού 

του ΝΑΤΟ άφησαν υπολείμματα διασκορπιζομένων πυρομαχικών και μη εκραγέντων 

βλημάτων. Οι μολυσμένες περιοχές περιλαμβάνουν δρόμους, οικίες, σχολεία και διάφορες 

υποδομές. Με το ψήφισμα 1244 του ΟΗΕ η επαρχία του Κοσσόβου τέθηκε υπό τη διοίκηση 
                                                           
6
 Landmine Victim Assistance in South East Europe / Sheree Bailey / Βέλγιο / Σεπτέμβριος 2003, σ. 39, 

www.handicapinternational.be 
7
  Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. 

8
 Landmine Victim Assistance in South East Europe / Sheree Bailey / Βέλγιο / Σεπτέμβριος 2003, σ. 71, 

www.handicapinternational.be 

http://www.handicapinternational.be/
http://www.handicapinternational.be/
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των Ηνωμένων Εθνών. 

 Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αποτέλεσε το χώρο των πιο αιματηρών συγκρούσεων. Η αιτία γι’ 

αυτό ήταν ότι στο έδαφός της κατοικούσαν πληθυσμοί προερχόμενοι και από τις τρεις κύριες 

εθνότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πληθυσμιακή κατανομή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη πριν 

από τον πόλεμο ήταν 44% του πληθυσμού Βόσνιοι μουσουλμάνοι, 31% Σέρβοι και 17% 

Κροάτες
9
. 

 Το Μάρτιο του 1992 η Βοσνία-Ερζεγοβίνη κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη 

Γιουγκοσλαβία. Μετά από λίγες ημέρες ξεκίνησαν συγκρούσεις που οδήγησαν σε ένα πόλεμο 

ο οποίος κράτησε τριάμισι χρόνια. Ο πόλεμος ήταν περίπλοκος στην εξέλιξή του, με μεγάλες 

διαφοροποιήσεις όσον αφορά στην ένταση των μαχών, στην αλλαγή των τοποθεσιών των 

συγκρούσεων και με έντονη δράση τοπικών πολιτοφυλακών που αποσκοπούσαν στην 

εθνοκάθαρση των αντιπάλων τους. Το αποτέλεσμά του ήταν πάνω από 200.000 νεκροί και 

εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους
10

. Επιπλέον, 

τεράστιες καταστροφές στις υποδομές της χώρας, αλλά και σε μεγάλο αριθμό οικιών, ενώ ο 

αριθμός των ναρκοπεδίων έφτανε τις 18.000, λόγω της διεξαγωγής συγκρούσεων σε πολλές 

διαφορετικές περιοχές
11

. 

 Την άνοιξη του 1994 οι Βόσνιοι και οι Κροάτες της χώρας ήρθαν σε συμφωνία και 

δημιούργησαν ομοσπονδία. Ο πόλεμος τελείωσε με την επέμβαση του ΝΑΤΟ και τη 

συμφωνία του Ντέιτον, η οποία υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 1995, προβλέποντας μεταξύ 

άλλων δύο συνιστώσες που συνέθεταν το νέο κράτος, την Ομοσπονδία της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης (Μουσουλμάνοι-Κροάτες) και τη Σερβική Δημοκρατία
12

, ενώ υπάρχει και η 

αυτοδιοικούμενη περιφέρεια του Brcko. 

 Το 1996 μια δύναμη 60.000 ανδρών του ΝΑΤΟ εγκαταστάθηκε στη χώρα για να 

εξασφαλίσει την εφαρμογή της συμφωνίας και να συνδράμει στην προσπάθεια 

ανοικοδόμησης της χώρας, η οποία τέθηκε υπό τη διοίκηση ενός Ύπατου Αρμοστή των 

                                                           
9
 A Study of the Role of Survey in Mine Action / Geneva International Centre for Humanitarian Demining / 

Γενεύη / Μάρτιος 2006, σ. 49, www.gichd.org 
10

 Αν και ο αριθμός των νεκρών και αγνοουμένων προσδιορίζεται στις 200-250.000, υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση στον αριθμό των προσφύγων, για τους οποίους η εκτίμηση κυμαίνεται από 1,2 μέχρι 3 

εκατομμύρια. Σχετικά: A Study of the Role of Survey in Mine Action / Geneva International Centre for 

Humanitarian Demining / Γενεύη / Μάρτιος 2006, σ. 50, NPA/GICHD Socio-Economic Impact & Land Use 

Evaluation in the Former Yugoslavia / the Geneva International Centre for Humanitarian Demining / Γενεύη / 

2006, σ.1, www.gichd.org Landmine Victim Assistance in South East Europe / Sheree Bailey / Βέλγιο / 

Σεπτέμβριος 2003, σσ. 23-24, www.handicapinternational.be 
11

 NPA/GICHD Socio-Economic Impact & Land Use Evaluation in the Former Yugoslavia / the Geneva 

International Centre for Humanitarian Demining / Γενεύη / 2006, σ.1, www.gichd.org 
12

 Republika Srpska 

http://www.gichd.org/
http://www.gichd.org/
http://www.handicapinternational.be/
http://www.gichd.org/
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Ηνωμένων Εθνών. 

 Μια από τις υποχρεώσεις που επέβαλε η συνθήκη ειρήνης του Ντέιτον ήταν η 

εκκαθάριση των μολυσμένων με νάρκες περιοχών, διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη, με 

αποτέλεσμα η χώρα να υποφέρει ακόμα από την ύπαρξη ναρκών και μη διαρραγέντων 

βλημάτων σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. 

 Τροχοπέδη στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί η έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ της αδύναμης κεντρικής κυβέρνησης και των κυβερνήσεων των δύο 

«συνιστωσών», των Βόσνιων Μουσουλμάνων και Κροατών από τη μία πλευρά και των 

Σέρβων της Βοσνίας από την άλλη. 

 2. Οπλικά συστήματα και πυρομαχικά που δημιουργούν επιπτώσεις στο 

περιβάλλον 

 Κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων προκαλούνται σημαντικές 

καταστροφές σε εγκαταστάσεις και υποδομές, σε κατοικημένες περιοχές, αλλά και σε 

αγροτικές η δασικές εκτάσεις. Όλα τα παραπάνω μπορεί να αποτελούν στρατιωτικούς 

στόχους ή να προσβάλλονται για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά είναι επίσης πιθανό να 

προσβάλλονται είτε από λάθος είτε λόγω της χρήσης οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών 

που στερούνται ακρίβειας και πέφτοντας σε μια ευρεία περιοχή πλήττουν αδιακρίτως 

στρατιωτικούς και μη στόχους. 

 Πέρα από τις καταστροφές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των μαχών, είναι 

δυνατό να συνεχίζει να υπάρχει κίνδυνος από την πρόσβαση σε υποδομές και εγκαταστάσεις 

λόγω της ύπαρξης πυρομαχικών, τα οποία για διάφορους λόγους δεν εξερράγησαν κατά τη 

χρήση τους και μπορούν να προκαλέσουν απώλειες ζωών και περαιτέρω υλικές ζημιές. 

 Στην περίπτωση των χωρών αναφοράς συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικά 

προβλήματα, καθώς ακόμα και σήμερα σημαντικές εκτάσεις παραμένουν μολυσμένες, 

καθιστώντας επικίνδυνη την πρόσβαση σ’ αυτές. Τα προβλήματα προέρχονται από διάφορα 

είδη πυρομαχικών, τα οποία μπορούν να χωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία περιλαμβάνει τις νάρκες κατά προσωπικού, η δεύτερη τα διασκορπιζόμενα 

πυρομαχικά και η τρίτη τα μη εκραγέντα πυρομαχικά και τα εκρηκτικά υπολείμματα 

πολέμου. 

 Οι νάρκες κατά προσωπικού είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 

πυρομαχικά στις ανά τον κόσμο πολεμικές συρράξεις. Έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετηθούν 
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κάτω από το έδαφος ή και στην επιφάνεια αυτού και να εκραγούν λόγω της παρουσίας, 

προσέγγισης ή επαφής ενός ατόμου ή ενός οχήματος
13

. 

 Στην Κροατία οι νάρκες χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία αμυντικών θέσεων, 

καθώς και σε περιοχές στρατηγικής σημασίας (σιδηροδρομικές γραμμές, εργοστάσια 

ηλεκτρικής ενέργειας, και αγωγούς). Επίσης σημαντικές ποσότητες ναρκών τοποθετήθηκαν 

γύρω από μεγάλες πόλεις στις ζώνες μάχης, όπως στις πόλεις Dubrovnik, Sibenik, Zadar, 

Knin, Karlovac, Osijek, Vukovar. Σ’ αυτές τις περιοχές, αλλά και σε άλλες μικρότερες 

κατοικημένες περιοχές υπάρχουν επίσης υπολείμματα μη εκραγέντων πυρομαχικών. Το ίδιο 

ισχύει και για τις όχθες των ποταμών Kupa και Korana
14

. 

 Στη Σερβία ναρκοπέδια υπήρχαν σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στα σύνορα με την 

Κροατία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.  

 Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη παραμένει η πιο μολυσμένη με νάρκες χώρα της Ευρώπης. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγκρούσεις στο έδαφός της έλαβαν χώρα σε πολλές 

διαφορετικές περιοχές και σε όλες τις περιπτώσεις έγινε ευρεία χρήση ναρκών, από όλες τις 

αντιμαχόμενες πλευρές. 

 Τα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά είναι το πλέον επικίνδυνο και «ύπουλο» είδος 

πυρομαχικών. Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα 

διασκορπιζόμενα πυρομαχικά15 είναι ένα είδος συμβατικών πυρομαχικών που έχουν 

σχεδιαστεί για να απελευθερώνουν εκρηκτικά υποπυρομαχικά τα οποία και περιέχουν. Το 

εκρηκτικό υποπυρομαχικό16 είναι ένα συμβατικό πυρομαχικό το οποίο απελευθερώνεται 

μέσω διασκορπιζόμενου πυρομαχικού και εκρήγνυται πριν ή μετά την πρόσκρουση στο 

στόχο. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι στερούνται ακριβείας και είναι σχεδιασμένα 

για να πλήξουν μια ευρύτερη περιοχή μ’ ένα μόνο χτύπημα. Τα καταστροφικά τους 

αποτελέσματα δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε στρατιωτικούς στόχους και σε άμαχο 

πληθυσμό. Επιπλέον ένας σημαντικός αριθμός αποτυγχάνει να εκραγεί, με αποτέλεσμα μια 

περιοχή να παραμένει μολυσμένη και να πρέπει να εκκαθαριστεί. Θεωρείται το πλέον 

θανατηφόρο οπλικό σύστημα και ο μόνος τρόπος εξουδετέρωσης των ευρεθέντων 

πυρομαχικών είναι η επί τόπου καταστροφή τους. 

                                                           
13

 Ο ορισμός για τις νάρκες είναι αυτός που διατυπώνεται στο άρθρο 2 της συνθήκης της Οτάβας. 
14

 Landmine Victim Assistance in South East Europe / Sheree Bailey / Βέλγιο / Σεπτέμβριος 2003, σ. 39, 

www.handicapinternational.be 
15

 Ο ορισμός για τα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά είναι αυτός που διατυπώνεται στο άρθρο 2 της συνθήκης του 

Όσλο. 
16

 Όπως παραπάνω 

http://www.handicapinternational.be/
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 Η διαδικασία εκκαθάρισης περιοχών μολυσμένων με διασκορπιζόμενα πυρομαχικά 

παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες διότι  υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις εκκαθάρισης 

ανάλογα με το είδος των πυρομαχικών και επίσης είναι δυνατό τα διασκορπιζόμενα 

πυρομαχικά να βρίσκονται πάνω σε προϋπάρχοντα ναρκοπέδια και να επιβραδύνεται έτσι η 

εκκαθάριση των ναρκοπεδίων. Για τους παραπάνω λόγους δεν ευνοείται η χρήση μηχανών 

και ως εκ τούτου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τις ομάδες εκκαθάρισης
17

. 

 Τα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά στο έδαφος της Κροατίας ρίχτηκαν από εκτοξευτές 

πυραύλων. Κάθε πύραυλος φορέας περιείχε 285 βομβίδια. Επίσης ρίχτηκαν και από 

αεροπλάνα που μετέφεραν βόμβες – φορείς. Κάθε βόμβα περιείχε 21 υποπυρομαχικά με 7 

βομβίδια το καθένα, συνολικά δηλαδή 147 βομβίδια. Κάθε βομβίδιο μετά την έκρηξη 

διασπάται σε 2.200 θραύσματα. Καθώς είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι ένα ποσοστό δεν 

πρόκειται να εκραγεί, οι περιοχές ρίψης παραμένουν μολυσμένες για μεγάλο χρονικό 

διάστημα
18

. 

 Οι βόμβες – φορείς που ρίχτηκαν στη Σερβία κατά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ 

περιείχαν από 147 μέχρι 245 βομβίδια και μόλυναν ευρύτερες περιοχές, πέρα από τους 

στρατιωτικούς στόχους
19

. 

 Ανάλογα πυρομαχικά ρίχτηκαν από το σερβικό στρατό και στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη 

την περίοδο 1992-1995. 

 Τα εκρηκτικά υπολείμματα πολέμου [Explosive Remnants of War (ERW)] είναι μη 

εκραγέντα πυρομαχικά που έχουν ριφθεί ή εγκαταλειμμένα μη χρησιμοποιηθέντα 

πυρομαχικά
20

. 

 Τα μη εκραγέντα πυρομαχικά [Unexploded Ordnance (UXO)] είναι πυρομαχικά τα 

οποία είναι οπλισμένα και προετοιμασμένα για χρήση και τα οποία έχει βληθεί, ριφθεί ή 

εκτοξευθεί και δεν έχουν εκραγεί είτε λόγω δυσλειτουργίας είτε λόγω του αρχικού τους 

σχεδιασμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο
21

. 

 Πρόβλημα με τέτοιου είδους πυρομαχικά υπάρχει και στις τρεις χώρες αναφοράς, 

                                                           
17

 “Unacceptable Harm”: Un-Exploded Sub-Munitions / United Nations Mine Action Service / Παρουσίαση στο 

RACVIAC Centre for Security Cooperation / Οκτώβριος 2008, διαφάνεια 15. 
18

 Towards Oslo 2008-Workshop on Cluster Munitions / Croatian Mine Action Centre / Παρουσίαση στο 

RACVIAC Centre for Security Cooperation / Οκτώβριος 2008, διαφάνειες 15-20. 
19

 Towards Oslo 2008-Workshop on Cluster Munitions / Serbian Mine Action Centre / Παρουσίαση στο 

RACVIAC Centre for Security Cooperation / Οκτώβριος 2008, διαφάνεια 4. 
20

 Landmine Casualty Data: Best Practices Guidebook / James Madison University / 2008, σ.9, www.jmu.edu. 
21

 Όπως παραπάνω 
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ιδιαίτερα όμως στη Σερβία, από βόμβες προερχόμενες από τους αεροπορικούς 

βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1999 και από ένα ατύχημα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

του Paracin το 2006, όπου μετά από έκρηξη διασκορπίστηκε μεγάλος αριθμός πυρομαχικών 

στη γύρω περιοχή. Μη διαρραγέντα πυρομαχικά βρίσκονται σε διάφορα σημεία, όπως δάση, 

δρόμοι, αυλές, σπίτια, σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β»  Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

 1. Γενικά  

 Σε περιπτώσεις ενόπλων συγκρούσεων οι καταστροφές στο περιβάλλον μπορούν να 

θεωρηθούν κατά κανόνα ως «παράπλευρες απώλειες». Άμεση καταστροφή προκαλείται από 

την απελευθέρωση τοξικών ουσιών κατά τους βομβαρδισμούς, με συνέπεια την καταστροφή 

των οικοσυστημάτων. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις προέρχονται από τη μόλυνση του 

εδάφους και των υδάτων από υπολείμματα διαφόρων τύπων πυρομαχικών και αποτελούν μια 

δυσάρεστη κληρονομιά για αρκετά χρόνια μετά το τέλος των συγκρούσεων. Έμμεση 

επίδραση στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος έχει η αποστέρηση βασικών υπηρεσιών σε 

πληγέντες πληθυσμούς, οι οποίοι προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους
22

. 

 Επιπλέον, τα υπολείμματα πυρομαχικών αποτελούν το κυριότερο εμπόδιο για την 

αποκατάσταση και την ανάπτυξη, καθώς απαγορεύουν την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους 

και δυσχεραίνουν την αποκατάσταση βασικών υποδομών, όπως δρόμων, σχολείων, 

νοσοκομείων, καθώς και την αξιοποίηση γαιών για καλλιέργεια. Έτσι, αυξάνει και η 

πιθανότητα κακοδιαχείρισης στην εκμετάλλευση των πόρων στους οποίους υπάρχει 

πρόσβαση. Το περιβάλλον μπορεί να υποβαθμιστεί από την υπερεκμετάλλευση 

καλλιεργήσιμης γης για την ικανοποίηση των αναγκών μετακινηθέντων πληθυσμών. 

 Ακόμα και οι διαδικασίες εκκαθάρισης μπορούν  να συμβάλλουν στην υποβάθμιση του 

εδάφους, στη μόλυνση των νερών ή στη μόλυνση με χημικές τοξικές ουσίες από την 

καταστροφή αποθηκευμένων πυρομαχικών με λανθασμένο τρόπο. 

 Η προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων ρυθμίζεται 

από το Διεθνή Ανθρωπιστικό Νόμο και το Διεθνή Περιβαλλοντικό Νόμο. Οι νόμοι αυτοί 

προβλέπουν ότι απαγορεύονται οι μορφές πολέμου που μπορούν να προκαλέσουν 

εκτεταμένη, μακροχρόνια και σημαντική ζημιά στο φυσικό περιβάλλον
23

. Οι ίδιοι οι νόμοι, 
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 “Do no harm” and mine action / Geneva International Centre for Humanitarian Demining / Γενεύη / Ιούνιος 

2014, σ. 1. www.gichd.org 
23
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πέρα από τη δυσκολία στην εφαρμογή τους παρουσιάζουν σημαντικά κενά. 

 Όσον αφορά στα συγκεκριμένα προβλήματα που υφίστανται στις χώρες αναφοράς 

υπάρχουν τρεις σχετικές συνθήκες. Η συνθήκη για την απαγόρευση των ναρκών κατά 

προσωπικού (συνθήκη Οτάβας), η συνθήκη για τα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά (συνθήκη 

Όσλο) και η συνθήκη για τα συμβατικά όπλα. 161 χώρες έχουν υπογράψει τη συνθήκη της 

Οτάβας και 84 τη συνθήκη του Όσλο και τα οφέλη τα τελευταία χρόνια είναι εμφανή. 

Παραμένει γεγονός όμως ότι μόνο λίγα άρθρα στη διεθνή νομοθεσία αναφέρονται στην 

προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας μιας ένοπλης σύγκρουσης, 

καθώς και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση ναρκών και από τα υπολείμματα 

πυρομαχικών, αλλά και από τις εργασίες για την εκκαθάριση των ναρκών. Ο σκοπός των 

εκκαθαρίσεων πρέπει να είναι η επαναφορά του περιβάλλοντος στην προ του πολέμου 

κατάσταση (ή και σε καλύτερη αν αυτό είναι εφικτό) και σε κάθε περίπτωση σε κατάσταση 

που να επιτρέπει τη χρήση της γης μετά το τέλος των εκκαθαρίσεων
24

.  

 Από το 2009 και μετά τα στρατεύματα που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

2. Αγροτική γη 

 Η πρώτη σημαντική κατηγορία εδαφών που επηρεάζεται από την παρουσία 

πυρομαχικών και κυρίως ναρκών, είναι η αγροτική γη, δηλαδή εδάφη που χρησιμοποιούνται 

είτε για καλλιέργεια είτε για βοσκοτόπια. Η χρήση της γης καθίσταται απαγορευτική και 

μόνο λόγω της υποψίας για ύπαρξη ναρκών. Στην πράξη υπήρξαν περιπτώσεις όπου μετά τις 

εκκαθαρίσεις προέκυψε ένας πολύ μικρός αριθμός ναρκών, ο οποίος όμως ήταν αρκετός για 

να αποστερήσει από τους κατοίκους μιας περιοχής τη δυνατότητα να καλλιεργούν τη γη τους 

για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η εκκαθάριση γίνεται δυσκολότερη, καθώς 

οι ντόπιοι κάτοικοι δεν πλησιάζουν τα μολυσμένα εδάφη και έτσι η βλάστηση που 

αναπτύσσεται κάνει δυσκολότερο αργότερα το έργο της αποναρκοθέτησης. 

 Σε κάθε μια από τις χώρες αναφοράς το πρόβλημα έχει τις δικές του διαστάσεις. Όπως 

προαναφέρθηκε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι η πιο μολυσμένη με νάρκες χώρα στην Ευρώπη 

και μια από τις πιο μολυσμένες χώρες στον κόσμο. Αυτό αποτελεί μια από τις κύριες απειλές 

για την ασφάλεια του πληθυσμού και για την οικονομική  και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 

Η ανεύρεση των ναρκών στις μολυσμένες περιοχές είναι δύσκολη είτε διότι δεν υπάρχουν 

                                                           
24
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σωστά αρχεία είτε διότι τα αρχεία έχουν χαθεί. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι νάρκες 

έχουν τοποθετηθεί με τυχαίο τρόπο, μολύνοντας μεγάλες περιοχές με αραιή πυκνότητα. 

 Οι νάρκες κατά προσωπικού τοποθετούνταν μέσα στη βλάστηση ώστε να μη γίνονται 

αντιληπτές. Επιπλέον πολλές φορές παγιδεύονταν με σύρμα παγιδεύσεως και αυτό τις 

καθιστά περισσότερο επικίνδυνες,  καθώς είναι δύσκολη η ανεύρεση και καταστροφή τους. 

Πολλά πυρομαχικά (νάρκες και χειροβομβίδες κυρίως) που δεν εξερράγησαν, αποτελούν 

κίνδυνο στις μολυσμένες περιοχές. 

 Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις καταλαμβάνουν το 27% του συνόλου των μολυσμένων 

περιοχών. Ιδιαίτερα η εύφορη αγροτική περιοχή του Brcko, είναι από τις πλέον μολυσμένες. 

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ανήκουν στις πιο ευπρόσβλητες κατηγορίες θυμάτων από 

διασκορπιζόμενα πυρομαχικά. Τα ατυχήματα συμβαίνουν συνήθως σε άνδρες που συλλέγουν 

ξυλεία, εκτελούν αγροτικές εργασίες ή βόσκουν ζώα
25

.  

 Οι μολυσμένες περιοχές στην Κροατία με το τέλος του πολέμου ήταν δάση σε ποσοστό 

54%, καλλιέργειες σε ποσοστό 17%, θαμνώδεις εκτάσεις κατά 11%, βοσκότοποι κατά 9%, 

κατοικίες κατά 1%, υποδομές επίσης 1% και λοιπές εκτάσεις 7%
26

. Συνεπώς η αγροτική γη 

κάλυπτε ένα σημαντικό ποσοστό των μολυσμένων εκτάσεων, της τάξης του 26%. 

 Η Κροατία καθόρισε ως κριτήριο για την απόδοση της γης προς χρήση στους πολίτες, 

την παρέλευση συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων, κατά τα οποία δε θα έπρεπε να 

συμβεί κάποιο περιστατικό με νάρκες ή άλλα πυρομαχικά
27

. Αυτά καθορίστηκαν ως εξής: 

 α. Αρόσιμη γη και κήποι: πάνω από 2 χρόνια. 

 β. Οπωρώνες: πάνω από 4 χρόνια 

 γ. Αμπέλια: από 2 – 4 χρόνια. 

 δ. Λιβάδια στα οποία γίνεται εκμετάλλευση σε τακτική βάση: πάνω από 4 χρόνια 

 ε. Λιβάδια στα οποία γίνεται μερική εκμετάλλευση ή χρησιμοποιούνται 

περιστασιακά ως βοσκότοποι, καθώς και βοσκότοποι που χρησιμοποιούνται συστηματικά: 

πάνω από 5 χρόνια. 

                                                           
25

 Circle of Impact: The Fatal Footprint of Cluster Munitions on People and Communities / Full Report / 

Handicap International / Βρυξέλλες / Μάιος 2007, σ. 61, www.handicapinternational.be. 
26

 The Regional Approach in the Planning of Demining Programs / Croatian Mine Action Centre / Παρουσίαση 

στο RACVIAC Centre for Security Cooperation / Οκτώβριος 2007, διαφάνεια 7. Στο Διάγραμμα 4 στο 

παράρτημα «Β» φαίνεται η κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί το 2008. 
27

 Όπως παραπάνω, διαφάνεια 14 και A guide to land release: non-technical methods / Geneva International 

Centre for Humanitarian Demining / Γενεύη / Νοέμβριος 2008, σ. 100, www.gichd.org 
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 Όσον αφορά στον καθορισμό προτεραιοτήτων εκκαθάρισης η χώρα διαμόρφωσε τρεις 

ομάδες περιοχών ανάλογα με το σκοπό της εκκαθάρισης, δηλαδή αν αυτή αφορούσε σε 

θέματα ασφαλείας, κοινωνικοοικονομικά ή περιβαλλοντικά. Κάθε ομάδα περιλάμβανε τρεις 

υποομάδες όπου εντάσσονταν οι περιοχές κατά προτεραιότητα. Οι αγροτικές εκτάσεις, 

εντασσόμενες στην ομάδα των περιοχών με κοινωνικοοικονομική σημασία 

κατηγοριοποιήθηκαν και στις τρεις υποκατηγορίες, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

και τη σημασία κάθε περιοχής
28

. 

 Οι περιοχές που είναι μολυσμένες με νάρκες στη νότια Σερβία είναι κυρίως λοφώδεις, 

αλλά σημαντικές για την οικονομία, διότι βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές και 

περιλαμβάνουν βοσκοτόπους, καλλιέργειες καπνού και πρόσβαση σε δασικές περιοχές. Τα 

ναρκοπέδια δημιουργούν προβλήματα στην καλλιέργεια της γης, αλλά και σε 

αποστραγγιστικά κανάλια, στην εκμετάλλευση των δασών, καθώς και στην επισκευή 

τουριστικών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή στην οικοδόμηση νέων. 

 3. Υδάτινοι Πόροι 

 Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι πλούσια σε υδάτινους πόρους, με πολλές πηγές και 

ποτάμια. Όμως ο πόλεμος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στα δίκτυα υδροδότησης, πολλές 

από τις οποίες δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί, με αποτέλεσμα οι απώλειες νερού λόγω 

διαρροών να εκτιμώνται στο 25-30%. Τα προβλήματα είναι εντονότερα σε περιοχές που 

υπέστησαν μεγαλύτερες καταστροφές από τον πόλεμο και στις οποίες επιστρέφουν 

πληθυσμοί που είχαν απομακρυνθεί και έρχονται τώρα αντιμέτωποι με τις κατεστραμμένες 

υποδομές. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα η χώρα κατάφερε να λάβει το 2008 

και το 2010 δύο δάνεια συνολικού ύψους 110 εκατ. € από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και μικρότερη οικονομική βοήθεια από άλλους οργανισμούς
29

. 

 Στην Κροατία το κριτήριο για ποταμούς και άλλες υδάτινες επιφάνειες με 

διαμορφωμένες όχθες που χρησιμοποιούνται για διάφορες χρήσεις (μεταφορές, ψάρεμα, 

πότισμα ζώων, κολύμπι, λήψη αδρανών υλικών) είναι διάστημα  πάνω από 5 χρόνια
30

. 

 Στη Σερβία υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με τους υδάτινους πόρους της, τα 
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οποία όμως δε σχετίζονται μόνο με τον πρόσφατο πόλεμο. Συγκεκριμένα, έχουν βρεθεί 

βόμβες από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στους ποταμούς Δούναβη και 

Σαύο, ενώ κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία και σε παραπόταμο του Δούναβη υπάρχουν 4 

βυθισμένα γερμανικά υποβρύχια από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία περιέχουν νάρκες 

και άλλα πυρομαχικά που αποτελούν κίνδυνο για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. 

 Το Δεκέμβριο του 2007 η ΕΕ ενέκρινε την εφαρμογή ενός προγράμματος για τη ΝΑ 

Ευρώπη με σκοπό την αύξηση της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας των χωρών των 

δυτικών Βαλκανίων μέσα από προγράμματα συνεργασίας με τις γειτονικές τους χώρες
31

. Στο 

πλαίσιο του προγράμματος αυτού τέθηκαν πέντε προτεραιότητες, από τις οποίες η δεύτερη 

αφορούσε στην προστασία και στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Ένας από τους τεθέντες 

στόχους ήταν η κατάλληλη διαχείριση των υδάτινων πόρων και η αποφυγή πλημμυρών, κάτι 

που στην περίπτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Σερβίας δεν επετεύχθη όπως φάνηκε 

από τις πρόσφατες δολοφονικές πλημμύρες, οι οποίες μεταξύ άλλων είχαν σαν συνέπεια να 

έρθουν στην επιφάνεια του εδάφους νάρκες και υπολείμματα πυρομαχικών τα οποία 

εξαπλώθηκαν σε πλημμυρισμένες περιοχές καθιστώντας τες επικίνδυνες μετά την απόσυρση 

των υδάτων. 

 Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την καταστροφή 

των ευρεθέντων πυρομαχικών, διότι υπάρχει επίσης σοβαρός κίνδυνος μόλυνσης του εδάφους 

και του υδροφόρου ορίζοντα από χημικές ουσίες που προκύπτουν από την καταστροφή. 

 Όσον αφορά στην εκκαθάριση εντός του νερού, υπάρχει τόσο ο κίνδυνος της μόλυνσης 

του υδροφόρου ορίζοντα, λόγω της αποσύνθεσης των πυρομαχικών, όσο και ο κίνδυνος 

καταστροφής της πανίδας και χλωρίδας της περιοχής, καθώς η μέθοδος που προτιμάται για 

λόγους ασφαλείας είναι η καταστροφή των πυρομαχικών επί τόπου. 

 Είναι σημαντικό, επομένως να λαμβάνονται μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, όσο 

αυτό είναι εφικτό. Όσον αφορά στην εκκαθάριση κάτω από το νερό η λήψη μέτρων είναι πιο 

δύσκολη, αλλά γίνονται προσπάθειες για την προστασία τουλάχιστον των μεγάλων ζώων που 

διαβιούν σε υγροτόπους. 

 Σχετικά με την καταστροφή αποθεμάτων πυρομαχικών, πρέπει να γίνεται προσεκτική 

επιλογή της τοποθεσίας καταστροφής, των ποσοτήτων που καταστρέφονται και κυρίως να 

εξασφαλίζεται ότι η περιοχή θα ελεγχθεί στη συνέχεια, ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα 

                                                           
31
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πυρομαχικών και να μην υπάρχει ο φόβος να μεταφερθούν επικίνδυνες ουσίες στο έδαφος-

υπέδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα
32

. 

4. Φυσικοί πόροι – Τουριστικές Περιοχές 

 Εκτός από την αγροτική γη, τα δάση αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικότατο φυσικό 

πόρο για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς το 50% της χώρας καλύπτεται από δάση. Η 

προπολεμική ετήσια παραγωγή ξυλείας ανερχόταν σε 5,5 – 6,5 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ 

μεταπολεμικά η παραγωγή έχει πέσει στα 4,5 εκατ. κυβικά μέτρα
33

. Η ύπαρξη ναρκών σε 

δασικές εκτάσεις καθιστά δυσχερή έως και αδύνατη την εκμετάλλευσή τους, αλλά και τη 

λήψη μέτρων προστασίας από τις πυρκαγιές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 61% του συνόλου 

των μολυσμένων περιοχών αφορά σε δασικές εκτάσεις
34

. 

 Η χώρα είναι μέσα στις πέντε πρώτες στην Ευρώπη από άποψη βιοποικιλότητας, αλλά 

δεν έχει οργανώσει κατάλληλα τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ είναι ελάχιστες οι περιοχές που 

έχουν κηρυχθεί προστατευόμενες και αυτό δυσκολεύει την προσπάθεια για προστασία ειδών 

που μπορεί να απειλούνται.  

 Στην Κροατία τα δάση, τα εθνικά πάρκα, τα καταφύγια άγριας ζωής και οι τουριστικές 

περιοχές έχουν τεθεί σε προτεραιότητα για εκκαθάριση
35

. Τα κριτήρια που έχουν τεθεί  για 

δασικές περιοχές όπου υπάρχουν δασικοί δρόμοι και ζώνες πυρασφαλείας και γίνεται 

συστηματική εκμετάλλευση ξυλείας, συντήρηση των οδικών δικτύων και των ζωνών 

πυρασφαλείας, υπάρχει συνεχής δραστηριότητα δασικών εργατών, κυνηγών και εκδρομέων 

είναι περισσότερο από 7 χρόνια, ενώ για δασικές περιοχές με περιορισμένη χρήση, κυρίως 

για τη μεταφορά ξυλείας είναι πάνω από 4 χρόνια
36

. Οι ύποπτες δασικές εκτάσεις είναι 557,8 

τ.χιλ. δηλαδή το 58,4% των ύποπτων περιοχών. 

 Στο πλαίσιο του προγράμματος Natura 2000 η Κροατία και η Ουγγαρία συνεργάστη-

καν για την εκκαθάριση μιας περιοχής στα σύνορά τους, σε μια διαδικασία που κράτησε 2 

χρόνια και είχε ως αποτέλεσμα την εκκαθάριση 1 τ. χιλ. στο ουγγρικό έδαφος και 1, 6 τ. χιλ. 

στο κροατικό. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2011 με πρωτοβουλία της Ουγγαρίας, η οποία 
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εντόπισε το ναρκοπέδιο στο έδαφός της, απομεινάρι του πολέμου στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και περιλάμβανε και την 

αποκατάσταση της περιοχής, ώστε να είναι δυνατή η τουριστική της αξιοποίηση. Το κόστος 

του προγράμματος ανήλθε στα 3,5 εκατ. €, από τα οποία η ΕΕ διέθεσε περίπου 3 εκατ. €
37

. 

5. Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα 

 Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, υπάρχουν άμεσες και έμμεσες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υπολειμμάτων μιας ένοπλης σύγκρουσης, οι συνέπειες
38

 των 

οποίων μπορούν να αναλυθούν ως εξής: 

 α. Ο φόβος του πληθυσμού για την ύπαρξη ναρκών και άλλων πυρομαχικών οδηγεί 

στην αποφυγή προσέγγισης σε φυσικούς πόρους και αρόσιμη γη και αυτό με τη σειρά του 

αναγκάζει τον πληθυσμό να μετακινηθεί σε άλλες περιοχές οι οποίες επιβαρύνονται από τον 

υπερπληθυσμό και τη μη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων εκεί. 

 β. Η έκρηξη των ναρκών και πυρομαχικών σε κάποιο μεταγενέστερο χρόνο 

προκαλεί μόλυνση του περιβάλλοντος και υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους, με άμεση 

συνέπεια τη μείωση της αγροτικής παραγωγής. 

 γ. Η αποσύνθεση των πυρομαχικών προκαλεί επίσης μόλυνση του περιβάλλοντος 

λόγω της έκλυσης τοξικών χημικών ουσιών. Οι ουσίες αυτές μπορούν εύκολα να περάσουν 

στον υδροφόρο ορίζοντα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα. 

 Οι τελικές επιπτώσεις όλων των παραπάνω είναι: 

 α. Η μείωση της βιοποικιλότητας. 

 β. Η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους. 

 γ. Η αποψίλωση των δασών. 

 δ. Η υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων και αλλαγές στην τροφική αλυσίδα. 

 Η αδυναμία πρόσβασης σε φυσικούς πόρους και αρόσιμη γη δημιουργεί νέα κοινωνικά 

και οικονομικά δεδομένα και κατά κανόνα οδηγεί σε νέο κύκλο φτώχειας και 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η ανάγκη των ανθρώπων για επιβίωση οδηγεί σε 

υπερεκμετάλλευση της διαθέσιμης γης, αλλά και σε αποψίλωση των δασών προκειμένου να 
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δημιουργηθούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, γεγονός το οποίο επηρεάζει με τη σειρά του την 

άγρια ζωή σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα. Αυξάνεται επίσης η πιθανότητα για 

διάβρωση εδαφών και επικάθιση ιζημάτων στα αποστραγγιστικά δίκτυα.  

 Η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα έχει άμεση επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων, ενώ 

η ύπαρξη ναρκών κάτω από το νερό δημιουργεί προβλήματα στη δημιουργία έργων 

υποδομής όπως γέφυρες, δίκτυα, επεκτάσεις λιμένων. 

 Πολλές φορές στο ζήτημα της αποκατάστασης περιοχών και της επιστροφής στην 

ανάπτυξη υπάρχουν προβληματισμοί για το αν θα πρέπει για παράδειγμα να αποκατασταθεί 

ένας μολυσμένος δρόμος ή να φτιαχτεί ένας καινούριος, να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα 

μολυσμένα σπίτια τους ή να φτιαχτούν νέα, να εκκαθαριστούν βαριά μολυσμένες 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή να διατεθούν άλλες. 

 Οι διαδικασίες εκκαθάρισης επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το περιβάλλον
39

. Και μόνο η 

ύπαρξη του προσωπικού που ενεργεί σε μια περιοχή για την εκκαθάρισή της μπορεί να 

προκαλέσει υπερεκμετάλλευση των τοπικών πηγών, όπως νερό, τρόφιμα και ξυλεία ή να 

παράγει απορρίμματα, τα οποία χωρίς την κατάλληλη διαχείριση μπορούν να συμβάλλουν 

στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

 Κατά τις διαδικασίες εκκαθάρισης μιας περιοχής μετακινούνται σημαντικές ποσότητες 

χωμάτων και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα των εδαφών όταν χρησιμοποιηθούν 

μελλοντικά για καλλιέργεια. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η κοπή χαμηλής 

βλάστησης (θάμνοι, μικρά δέντρα) γεγονός το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη διάβρωση του 

εδάφους. Τα αποτελέσματα των διαδικασιών είναι πολύ εντονότερα όταν η εκκαθάριση 

γίνεται με μηχανικά μέσα. 

 Έχει διαπιστωθεί ότι η εκκαθάριση περιοχών συνδέεται με τη φτωχοποίηση του 

εδάφους, την αποψίλωση των δασών και κατά συνέπεια τη διάβρωση που προκαλείται από τη 

δράση των ανέμων και του νερού, αφού έχουν εκλείψει τα μέσα συγκράτησής τους. 

 Κίνδυνοι για το περιβάλλον προέρχονται και από την καταστροφή των αποθεμάτων 

πυρομαχικών. Αν και έχει απαγορευτεί τόσο η πόντισή τους στη θάλασσα όσο και το θάψιμό 

τους στην ξηρά, η καταστροφή τους με κάψιμο ή ελεγχόμενη έκρηξη είναι εξίσου 

επιβαρυντική για το περιβάλλον. Η επιβάρυνση προέρχεται κυρίως από βαρέα μέταλλα που 

υπάρχουν στα πυρομαχικά και μπορούν να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, το έδαφος και 
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το υπέδαφος και θεωρούνται υπεύθυνα για καρκινογενέσεις. 

 Προκειμένου να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, 

επιδιώκεται να γίνεται χρήση των μηχανικών μέσων μόνο όταν η ύπαρξη ναρκών είναι 

επιβεβαιωμένη και όχι σε κάθε περίπτωση. 

 Τέλος, λαμβάνονται κι άλλα μέτρα που περιλαμβάνουν την ανάπλαση μιας περιοχής 

αμέσως μετά την εκκαθάριση με φυτά της τοπικής πανίδας, την εναπόθεση χώματος της ίδιας 

ποιότητας και γονιμότητας μ’ αυτό που είχε μετακινηθεί, τη δυνατότητα άμεσης 

καλλιέργειας, ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση και την αποφυγή εκκαθάρισης σε εποχές του 

έτους με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ»  Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

 Οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον είναι μακροχρόνιες και επηρεάζουν 

άμεσα και καταλυτικά τη ζωή των ανθρώπων. Είτε αφορούν σε κατοικίες είτε αφορούν σε 

βασικές υποδομές, όπως δημόσια κτίρια, υποδομές συγκοινωνιών, δίκτυα ύδρευσης, 

αποχέτευσης, ρεύματος και φυσικού αερίου, καθιστούν απαγορευτική τη διαμονή ανθρώπων 

σε συγκεκριμένες περιοχές ή αν η διαμονή είναι υποχρεωτική, οι άνθρωποι αναγκάζονται να 

ζήσουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένες συνθήκες, στερούμενοι βασικών αγαθών και 

υπηρεσιών. Ο χρόνος και το κόστος αποκατάστασης είναι υψηλά και επιπλέον υπάρχει 

τεράστια ψυχολογική φόρτιση για όσους είδαν να καταστρέφεται η περιουσία τους και ο 

τόπος όπου είχαν οργανώσει τη ζωή τους, με αποτέλεσμα πολλοί να επιλέγουν τη μόνιμη 

μετανάστευση. 

1. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

 Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σύμφωνα με στοιχεία του 2012 υπάρχουν 1.417 κοινότητες με 

540.000 κατοίκους που επηρεάζονται από τις νάρκες και τα λοιπά πυρομαχικά, από τις οποίες 

136 με 152.000 κατοίκους είναι υψηλού κινδύνου, 268 με 180.000 κατοίκους μεσαίου 

κινδύνου και οι υπόλοιπες 1013 είναι χαμηλού κινδύνου
40

. 

 Το σύνολο των ύποπτων περιοχών είχε έκταση 1.218,50 τ. χιλ. (2,4% της έκτασης της 

χώρας) στο τέλος του 2013
41

. Από τις μολυσμένες περιοχές το 4% αφορά σε υποδομές και το 
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3% σε κατοικίες
42

. 

 Από τη μελέτη κόστους – οφέλους και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, διαπιστώθηκε ότι η εκκαθάριση περιοχών εντός της πόλης του Σαράγεβο 

μπορεί να αποβεί οικονομικά επωφελής στο μέλλον, καθώς οι εκκαθαρισθείσες εκτάσεις 

προσφέρονται για δόμηση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αξία της γης και να προσφέρονται 

δυνατότητες για ανάπτυξη, οι οποίες είναι πολλαπλάσιες του κόστους εκκαθάρισης. Αντίθετα 

σε χωριά και στην ύπαιθρο, ακόμα και πλησίον της πόλης του Σαράγεβο εκτιμάται ότι το 

κόστος εκκαθάρισης δε θα καλυφθεί, καθώς η γη δεν αποκτά ανάλογη αξία ούτε υπάρχουν 

ανάλογες προοπτικές για την αξιοποίησή της όπως συμβαίνει εντός της  πόλης
43

. 

2. Κροατία 

 Κατά το τέλος του πολέμου μεγάλες πόλεις της Κροατίας επλήγησαν από 

διασκορπιζόμενα βλήματα, με κύριο στόχο την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ. Οι επιβεβαιωμένες 

απώλειες ήταν 237 άτομα. Το κυριότερο πρόβλημα ήταν ο φόβος των κατοίκων, καθώς 

επλήγησαν μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης υπήρξαν 14 απώλειες παιδιών μετά τους 

βομβαρδισμούς, τα οποία ήρθαν σε επαφή με πυρομαχικά παίζοντας σε ανοιχτούς χώρους
44

. 

 Όσον αφορά στις υπόλοιπες επιπτώσεις, ήταν μεγάλες οι υλικές ζημιές, καθώς 

επλήγησαν αστικές περιοχές. Καταστράφηκαν νοσοκομεία, μέσα μεταφοράς και λοιπές 

υποδομές.  

 Στην Κροατία με το τέλος του 2008
45

 οι ύποπτες περιοχές ανέρχονταν σε 954,5 τ.χιλ. 

δηλαδή το 1,69% της έκτασης της χώρας. Βρίσκονται σε 12 από τις 21 επαρχίες της χώρας 

και σε 111 δημοτικά διαμερίσματα, επηρεάζοντας τη ζωή 921.253 κατοίκων, δηλαδή το 

20,78% του πληθυσμού της χώρας. 

 Οι πιο μολυσμένες κατά σειρά είναι οι επαρχίες Lika-Senj, Osijek-Baranja, Sisak-

Moslavina, Karlovac, Vukovar-Srijem, Zadar και Požega-Slavonia
46

. 

 Οι κατοικίες και ο περιβάλλων χώρος τους είναι μόλις 4,7 τ.χιλ. και καλύπτουν το 0,5% 
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των ύποπτων περιοχών. 

 Οι περιοχές οι οποίες κατόπιν ελέγχου είναι επιβεβαιωμένο ότι χρειάζονται εκκαθάριση 

έχουν έκταση 268,1 τ.χιλ. δηλαδή το 28,1% των ύποπτων περιοχών. Οι υπόλοιπες εκτάσεις 

που περιλαμβάνουν κυρίως οχυρώσεις, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για 

στρατιωτικούς σκοπούς και περιοχές κοντά στην όριο γραμμή χαρακτηρίζονται ως ύποπτες 

και χρήζουν περαιτέρω ελέγχου προκειμένου να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνες ή 

ασφαλείς
47

. 

 Οι Κροάτες έχουν θέσει σε προτεραιότητα την εκκαθάριση περιοχών όπου υπάρχουν 

κατοικίες, δημόσια κτίρια όπως νοσοκομεία, σχολεία και παιδικές χαρές, καθώς και 

σημαντικές υποδομές. Σε στρατηγικό (εθνικό) επίπεδο λαμβάνεται απόφαση για τους πόρους 

που θα διατεθούν για κάθε επαρχία, σε τακτικό επίπεδο γίνεται η κατανομή των πόρων σε 

κάθε δημοτικό διαμέρισμα και σε επιχειρησιακό επίπεδο ιεραρχούνται οι προτεραιότητες 

εκκαθάρισης εντός του δημοτικού διαμερίσματος. 

 Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό προτεραιοτήτων είναι
48

: 

 α. Ανθρωπιστικά. 

 β. Ανάγκη για ανακατασκευές εγκαταστάσεων. 

 γ. Οικονομική ανάπτυξη. 

 δ. Τεχνικές - τεχνολογικές παράμετροι. 

 ε.  Περιβαλλοντικές παράμετροι. 

 Προηγουμένως όμως θέσπισαν κριτήρια για την ένταξη μιας περιοχής στις ύποπτες 

περιοχές, τα οποία είναι
49

: 

 α. Ύπαρξη αρχείων ναρκοπεδίων. 

 β. Αμφιβολία επιβεβαιωμένης εκκαθάρισης. 

 γ. Ατυχήματα με νάρκες. 

 δ. Ύπαρξη οχυρωματικών έργων με παράλληλες ενδείξεις για ύπαρξη ναρκών. 
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 ε. Εύρεση ναρκών και μη διαρραγέντων πυρομαχικών στην επιφάνεια περιοχών που 

είχαν καθαριστεί. 

 στ. Οι κάτοικοι των περιοχών εκφράζουν ανασφάλεια για τη χρήση της γης. 

 Όσον αφορά στα κριτήρια αποδέσμευσης προς χρήση, είναι για κατοικίες και 

αγροτόσπιτα με αυλή πάνω από 3 έτη και για νεόχτιστες οικοδομές και αγροτόσπιτα μαζί με 

τον περιβάλλοντα χώρο πάνω από 1 έτος
50

. Οι δρόμοι όλων των κατηγοριών εξετάζονται όχι 

μόνο στην επιφάνεια του οδοστρώματος, αλλά και στην έκταση που τους περιβάλλει. 

 Ως θετικό παράδειγμα των προσπαθειών για την εκκαθάριση διασκορπιζομένων 

πυρομαχικών στη χώρα δηλώθηκε επίσημα η πλήρης εκκαθάριση της πόλης του 

Ντουμπρόβνικ στην επαρχία Νερέτβα, της περιοχής γύρω από την ιστορική πόλη του Νιν, 

καθώς και περιοχής εντός του εθνικού πάρκου «Κρκα»
51

. 

3. Σερβία 

 Η αρχική έρευνα για ναρκοθετημένες περιοχές στη Σερβία το 2002-03 κατέδειξε 44 

ναρκοθετημένες περιοχές στο δημοτικό διαμέρισμα του Sid, με συνολική έκταση 5.906.791 

τ.μ. 

 Σε έλεγχο που πραγματοποίησε η Σερβία κατά μήκος της γραμμής που καθορίζει τα 

όρια της αυτόνομης επαρχίας του Κοσσόβου-Μετόχια το 2009 διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

ναρκοθετημένων περιοχών που δεν ήταν γνωστές μέχρι τότε, ούτε φυσικά όταν η χώρα 

υπέγραψε τη συνθήκη της Οτάβας και ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από αυτήν
52

. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι νάρκες είχαν τοποθετηθεί από 

παραστρατιωτικές οργανώσεις την περίοδο 2000-2001 στα δημοτικά διαμερίσματα του 

Bujanovac και του Presevo. Από την έρευνα έχουν προκύψει 12 επικίνδυνες περιοχές και 12 

ύποπτες περιοχές, με έκταση 1.385.215 τ.μ. και 2.080.000 τ.μ. αντίστοιχα
53

. 

 Οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ στη Σερβία το 1999 κληροδότησαν τη χώρα με 

υπολείμματα διασκορπιζομένων πυρομαχικών σε 16 δημοτικά διαμερίσματα, μεταξύ των 

οποίων και η πόλη της Νις, καθώς και οι ποταμοί Σαύος και Δούναβης. Οι μολυσμένες 

περιοχές περιλαμβάνουν 13 επικίνδυνες περιοχές με έκταση 2.357.505 τ.μ. και 13 ύποπτες 
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περιοχές με έκταση 6.648.000 τ.μ.
54

 Η πόλη της Νις βίωσε τους χειρότερους βομβαρδισμούς 

και υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες, καθώς καταστράφηκαν μέσα μεταφοράς, αυτοκίνητα, 

κατοικίες και άλλα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων τριών σχολείων. 

 Οι νάρκες στα σύνορα με την Κροατία είχαν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές 

επιπτώσεις, καθώς πέρα από το αίσθημα ανασφάλειας που προκαλούσαν στους κατοίκους 

απαγόρευσαν την καλλιέργεια σε αγροτικές εκτάσεις και την εκμετάλλευση των δασών της 

περιοχής, τη χρήση τοπικών δρόμων, τη διάνοιξη αρδευτικών καναλιών και την 

αποκατάσταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης παρεμποδίστηκε η δημιουργία μιας 

συνοριακής διάβασης στην περιοχή, στα σύνορα με την Κροατία. 

 Η ύπαρξη ναρκών στη νότια Σερβία δημιουργεί πρωτίστως απειλή για την ασφάλεια 

των κατοίκων, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι στη κοινότητα Cerevajka το σχολείο είναι 

πλησίον ναρκοθετημένης περιοχής. Οι περιοχές αυτές είναι οι λιγότερο αναπτυγμένες της 

χώρας και η ύπαρξη ναρκών εμποδίζει την ασφαλή χρήση των τοπικών δρόμων, την 

εκμετάλλευση των δασών, την κτηνοτροφία και τη συλλογή μανιταριών που αποτελεί την 

κύρια πηγή εσόδων για τον τοπικό πληθυσμό. Επιπλέον το περιβάλλον κινδυνεύει σε 

περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ ανεστάλη η κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

καπνού και ηλιακών συσσωρευτών. 

 Τα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά δυσχεραίνουν τη λειτουργία νοσοκομείων, σχολείων, 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αρκετών αεροδρομίων, ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών 

περιοχών και υποδομών, κυρίως σε χιονοδρομικά κέντρα. Όλες αυτές οι περιοχές θεωρούνται 

πρώτης κατηγορίας για εκκαθάριση
55

. 

 Ιδιαίτερα όσον αφορά στα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά υπήρξαν και υπάρχουν 

σημαντικές δυσκολίες εντοπισμού και καταστροφής αυτών και συγκεκριμένα
56

: 

 α. Βρίσκονται σε 43 διαφορετικές τοποθεσίες σε όλη τη χώρα. 

 β. Η προσέγγιση είναι δυσχερής σε πολλές περιπτώσεις. 

 γ. Απαιτείται ειδικός και προηγμένος τεχνικά εξοπλισμός για τον εντοπισμό και την 

καταστροφή τους. 

 δ. Το κόστος εκκαθάρισης είναι υψηλό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Δ»  Επίδραση σε Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

 Ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία, όπως συνέβη και σε άλλες συρράξεις ανά τον 

κόσμο, δεν άφησε δυστυχώς ανεπηρέαστα διάφορα μνημεία και περιοχές φυσικού κάλλους 

που βρίσκονται στον κατάλογο της UNESCO
57

 με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. 

Αυτό συνέβη κυρίως σε περιοχές και μνημεία στο έδαφος της Κροατίας και της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης, όπου και διεξήχθη το πλείστο των συγκρούσεων. Όσον αφορά στην Κροατία, 

τα μνημεία αυτά είναι η παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ, το Εθνικό Πάρκο στις λίμνες 

Πλίτβιτσε και ο Καθεδρικός Ναός του St James στην πόλη Σίμπενικ, ενώ στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη η παλιά γέφυρα στην πόλη Μόσταρ. 

 1. Ντουμπρόβνικ 

  Η παλαιά πόλη του Ντουμπρόβνικ εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας 

κληρονομιάς το 1979
58

. Το 1991 και ενώ οι εχθροπραξίες είχαν ξεκινήσει, η Επιτροπή 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς αποφάσισε να εντάξει την παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ στον 

κατάλογο των μνημείων που βρίσκονται σε κίνδυνο
59

. 

 Κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του 1991 και την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 1992 

καταγράφηκαν καταστροφές σε 27 δημόσια κτίρια και ναούς, καθώς και σε λιθόστρωτους 

δρόμους και πλατείες, στα τείχη της πόλης και σε πύργους και οχυρώσεις από βλήματα 

πυροβολικού μεγάλου διαμετρήματος
60

. Ήδη από το 1992 δημιουργήθηκε συμβουλευτική 

επιτροπή από ειδικούς (11 Κροάτες και 3 από άλλες χώρες) που ανέλαβε την αποκατάσταση 

των ζημιών, η οποία σύμφωνα με εκτίμηση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς θα 

απαιτούσε περί τα 10 εκατ.$. Στην συμβουλευτική επιτροπή ανατέθηκε μεταξύ άλλων η 

διερεύνηση του τρόπου συγκέντρωσης των απαιτούμενων κονδυλίων. 

 Μέχρι το τέλος του 1994 η βοήθεια που δόθηκε στην Κροατία από την UNESCO ήταν 

ύψους 57.000$. Στη 18
η
 σύνοδό της

61
 η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς αποφάσισε τη 

δημιουργία ενός γραφείου στην πόλη του Ντουμπρόβνικ, το οποίο θα αναλάμβανε να 

συντονίσει το έργο της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τους 

βομβαρδισμούς, παίζοντας παράλληλα το ρόλο συνδέσμου μεταξύ των τοπικών αρχών και 
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της διεθνούς κοινότητας και δημιουργώντας την απαραίτητη βάση δεδομένων για την 

καταγραφή των εργασιών αποκατάστασης. 

 Η έναρξη της λειτουργίας του γραφείου καθυστέρησε λόγω της συνέχισης των 

εχθροπραξιών και έτσι η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς στη 19
η
 σύνοδό της

62
, την 

πρώτη μετά το τέλος του πολέμου, ενέκρινε την παράταση του χρόνου έναρξης της 

λειτουργίας του γραφείου και αποφάσισε τη διατήρηση του Ντουμπρόβνικ στον κατάλογο 

των μνημείων σε κίνδυνο. 

 Η προσπάθεια που κατεβλήθη μετά το τέλος του πολέμου απέδωσε καρπούς, καθώς το 

Ντουμπρόβνικ αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της 

Κροατίας και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση των 

ζημιών. Κατόπιν αιτήματος των κροατικών αρχών, οι οποίες υποστήριξαν το αίτημα αυτό με 

την υποβολή αναφοράς προόδου των εργασιών ανακατασκευής, η Επιτροπή Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς αποφάσισε στην 22
η
 σύνοδό της

63
 να διαγράψει την παλαιά πόλη του 

Ντουμπρόβνικ από τον κατάλογο των μνημείων που βρίσκονται σε κίνδυνο, εκφράζοντας την 

ικανοποίησή της και συγχαίροντας τις κροατικές αρχές για το έργο που επιτέλεσαν. 

 2. Εθνικό Πάρκο Λιμνών Πλίτβιτσε 

 Το Εθνικό Πάρκο των λιμνών Πλίτβιτσε εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας 

κληρονομιάς το 1979
64

, ως ένας τόπος απαράμιλλου φυσικού κάλλους. Το 1992, και ενώ ο 

πόλεμος ήταν σε εξέλιξη, οι κροατικές αρχές ζήτησαν από την Επιτροπή Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς να εντάξει το Πάρκο στον κατάλογο των περιοχών σε κίνδυνο. Η Επιτροπή 

έστειλε μια τριμελή ομάδα ειδικών για να εξετάσει επιτόπου την κατάσταση και να 

υποβάλλει την εισήγησή της. Η ομάδα διαπίστωσε αρκετές φθορές στις υποδομές του 

Πάρκου, σημαντικότερες φθορές σε υποδομές σίτισης και διαμονής στις περιοχές γύρω από 

το Πάρκο, αλλά και τη γενικότερη προσπάθεια τόσο των εργαζομένων στο Πάρκο όσο και 

των κατοίκων της περιοχής να μην επιτρέψουν την πρόκληση ζημιών σ’ αυτό. Το γεγονός 

όμως ότι το Πάρκο βρίσκεται στην περιοχή της Κράινα, δηλαδή το πεδίο συγκρούσεων 

μεταξύ Κροατίας και Σερβίας, κατέστησε αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια για 

επαναλειτουργία του Πάρκου ως τουριστικού προορισμού για το διάστημα που διαρκούσαν 

οι συγκρούσεις μεταξύ των αντιμαχομένων. Η Επιτροπή, μετά την εισήγηση της ομάδας, 

αποφάσισε να εντάξει το Πάρκο στον κατάλογο των περιοχών σε κίνδυνο, ενώ ζήτησε 
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παράλληλα τόσο από τη δύναμη του ΟΗΕ που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή όσο και από τις 

κροατικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαφυλάξουν την 

ακεραιότητα του χώρου
65

. 

 Η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς αποφάσισε στη 19
η
 σύνοδό της

66
 να διατηρήσει 

το Πάρκο στον κατάλογο των περιοχών σε κίνδυνο, καθώς ο πόλεμος μόλις είχε τελειώσει 

και δεν είχαν αναληφθεί ακόμη ενέργειες για την αποκατάσταση των καταστραφεισών 

υποδομών. 

 Το Σεπτέμβριο του 1997 η Κροατία υπέβαλε επίσημο αίτημα για διαγραφή του Πάρκου 

από τον κατάλογο των περιοχών σε κίνδυνο. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε 

αποκατασταθεί το σύνολο σχεδόν των ζημιών και το Πάρκο ήταν πλέον επισκέψιμο
67

, 

αποφάσισε στην 21
η
 σύνοδό της να ικανοποιήσει το αίτημα, συγχαίροντας τις κροατικές 

αρχές για την ταχεία αποκατάσταση των υποδομών. 

 3. Καθεδρικός Ναός St James στο Σίμπενικ 

 Ο Καθεδρικός Ναός του St James στο Σίμπενικ δεν αποτελούσε μνημείο παγκόσμιας 

κληρονομιάς όταν έγινε ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Η κατασκευή του ξεκίνησε 

το 15
ο
 και ολοκληρώθηκε το 16

ο
 αιώνα και θεωρείται σπουδαίο αρχιτεκτονικό επίτευγμα, 

καθώς αποτελεί μείγμα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού, συνδυάζοντας - από πλευράς 

τεχνοτροπίας - στοιχεία από τρεις διαφορετικές περιοχές (Β. Ιταλία, Δαλματία, Τοσκάνη). 

Είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από πέτρα
68

. 

 Κατά τη διάρκεια του πολέμου και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 1991 ο ναός 

υπέστη φθορές στην πρόσοψη και στην εξωτερική του διακόσμηση από πλήγματα οβίδων και 

στο θόλο του από 4 βλήματα πυροβολικού. Οι ζημιές στο θόλο κρίθηκαν οι πιο σοβαρές και 

οι κροατικές αρχές προέβησαν άμεσα σε ενέργειες για την αποκατάστασή τους, 

προσπαθώντας να μην αλλοιώσουν την εικόνα του μνημείου. Για να το πετύχουν αυτό 

χρειάστηκε να αποσυναρμολογήσουν μεγάλο τμήμα του θόλου και να το συναρμολογήσουν 

από την αρχή, φροντίζοντας να χρησιμοποιήσουν τα ίδια υλικά με τα οποία κατασκευάστηκε 
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ο αρχικός θόλος
69

. 

 Η Κροατία υπέβαλε αίτημα ένταξης του μνημείου στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς το 1999 και η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς κατά την 24
η
 

σύνοδό της
70

, ενέταξε το μνημείο στον κατάλογο, καθώς πληρούσε τρία από τα κριτήρια που 

έχουν θεσπιστεί.  

 4. Παλιά Γέφυρα στο Μόσταρ 

 Όπως και στην περίπτωση του Ναού του St James, η παλιά γέφυρα στο Μόσταρ δεν 

είχε ενταχθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς κατά τη διάρκεια του 

πολέμου. Η πρώτη φορά που έγινε σκέψη από την πλευρά της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 

προτείνει το συγκεκριμένο μνημείο ήταν το 1999. Τελικά, η αναθεωρημένη αίτηση 

υποβλήθηκε το 2005. 

 Η παλιά γέφυρα είναι το σημαντικότερο μνημείο της πόλης. Η αρχική γέφυρα ήταν 

ξύλινη και από το όνομα των φυλάκων της (mostari) πήρε η πόλη το όνομά της. 

Ξαναχτίστηκε από πέτρα τον 16
ο
 αιώνα, παράλληλα με την οχύρωση της πόλης. Κατά την 

περίοδο του πολέμου καταστράφηκε μεγάλο μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης από 

βομβαρδισμούς και πυρκαγιές. Η παλιά γέφυρα καταστράφηκε ολοσχερώς το Νοέμβριο του 

1993
71

, τα δε ιστορικά κτίρια στην περιοχή γύρω από αυτήν, που περιλάμβαναν κυρίως 

μνημεία της οθωμανικής περιόδου, όπως τζαμιά, λουτρά και καταστήματα, υπέστησαν 

σοβαρότατες ζημιές. Ήδη από το 1994 ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης με επίκεντρο 

την ανακατασκευή της γέφυρας. Οι εργασίες έγιναν με την υποστήριξη της UNESCO και της 

Παγκόσμιας Τράπεζας και η γέφυρα άνοιξε πάλι για το κοινό το καλοκαίρι του 2004, μετά 

από τέσσερα χρόνια εργασιών. 

 Θεωρείται το σύμβολο της πόλης, μιας πόλης με βαθιά παράδοση ειρηνικής 

συνύπαρξης ανθρώπων με διαφορετική κουλτούρα και θρησκευτικό υπόβαθρο. Ακριβώς 

αυτό ήταν το κριτήριο για το οποίο την επέλεξαν μετά την ανακατασκευή της οι αρχές της 

χώρας και πρότειναν την ένταξή της στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς
.
 

για να θυμίζει τη δυνατότητα των ανθρώπων με διαφορετική κουλτούρα να συνυπάρχουν και 

να επουλώνουν τις πληγές τους ακόμα και μετά από καταστροφικά γεγονότα, όπως είναι ο 

πόλεμος. Η επιτυχημένη αποκατάσταση της παλιάς γέφυρας και του ιστορικού κέντρου του 
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Μόσταρ συμβολίζουν αυτή καθαυτή την αναγέννηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο 

πόλης. 

 Για την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης η Παγκόσμια Τράπεζα χορήγησε 

δάνειο ύψους 4 εκατ.$, άλλα 7,6 εκατ.$ προήλθαν από δωρεές ευρωπαϊκών χωρών και της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως και 2 εκατ. $ από την πόλη του Μόσταρ
72

. 

 Η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς, με απόφαση που έλαβε στην 29
η
 σύνοδό της

73
, 

ενέταξε την παλιά γέφυρα του Μόσταρ στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς. 

 Η καταστροφή σημαντικών μνημείων, τα οποία κατάφεραν να επιβιώσουν από 

πολέμους και φυσικές καταστροφές στο πέρασμα αιώνων, σε μια «πολιτισμένη» ήπειρο, που 

υπέφερε ιδιαίτερα από προηγούμενους πολέμους, στην Ευρώπη, δείχνει για μια ακόμη φορά 

και με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ο άνθρωπος ξεχνά εύκολα τον πολιτισμό του κατά τη 

διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων. Η καταστροφή μνημείων, που δεν έχουν στρατιωτική 

αξία, δείχνει στην καλύτερη περίπτωση την αδιαφορία των αντιμαχομένων για τη διαφύλαξη 

της παρακαταθήκης αιώνων, ενώ είναι δυνατόν η καταστροφή να είναι σκόπιμη και να 

αποβλέπει στην άσκηση ψυχολογικής πίεσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παλιά 

γέφυρα του Μόσταρ, σύμβολο ειρηνικής συνύπαρξης πριν τον πόλεμο, η οποία 

καταστράφηκε μερικώς από τις σερβικές δυνάμεις το 1992, για να ολοκληρωθεί η 

καταστροφή της από τις κροατικές ένα χρόνο αργότερα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ε»  Συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων 

1. Γενικά 

 Οι αρνητικές επιπτώσεις που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια επηρεάζουν 

σοβαρά την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των χωρών αναφοράς. Ιδιαίτερα δε για την 

πιο επικίνδυνη κατηγορία πυρομαχικών, τα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά, έχουν καθιερωθεί 

τρία κριτήρια
74

 για να παρουσιαστούν οι διαφορετικές επιπτώσεις τους, τα οποία σε γενικές 

γραμμές αφορούν και στις υπόλοιπες κατηγορίες των πυρομαχικών που βρίσκονται 

διάσπαρτα στο έδαφος των χωρών αναφοράς. Αυτά είναι:  

 α. Η επίδραση στις ζωές των ανθρώπων. Αυτή αφορά στις εξακριβωμένες απώλειες, 

                                                           
72

 Όπως παραπάνω, σ. 35,  http://whc.unesco.org/archive/repcom79.htm#95. 
73

 10-17 Ιουλίου 2005, Ν. Αφρική, σ. 21, http://whc.unesco.org/en/list/95/documents/ 
74

 Circle of Impact: The Fatal Footprint of Cluster Munitions on People and Communities / Full Report / 

Handicap International / Βρυξέλλες / Μάιος 2007, σ. 142-143www.handicapinternational.be. 

http://www.handicapinternational.be/


- 29 - 

συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων στις οικογένειες και 

στις κοινότητες των θυμάτων (νεκρών ή τραυματιών). Περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα 

παροχής υποστήριξης στους τραυματίες και αναπήρους και τη δυνατότητα αξιοποίησης της 

βάσης δεδομένων για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 β. Η επίδραση στους διάφορους πόρους. Η ύπαρξη διασκορπιζομένων πυρομαχικών 

απαγορεύει την πρόσβαση και χρήση κατοικιών και καλλιεργήσιμης γης, διαφόρων 

υποδομών και φυσικών πόρων και κατά συνέπεια έχει κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, έχει 

συνδεθεί δε, με το επίπεδο φτωχοποίησης ανθρώπων και κοινοτήτων. 

 γ. Η επίδραση στο δημόσιο τομέα. Αυτή αφορά στην επίδραση στις υπηρεσίες 

υγείας και ιδιαίτερα στη βοήθεια για αποκατάσταση των θυμάτων για αρκετό καιρό μετά τις 

πολεμικές επιχειρήσεις, στην οικονομική ανάπτυξη και αποκατάσταση των ζημιών, με 

αναφορά στο κόστος αποκατάστασης και στην κατανομή των πιστώσεων και στα 

προγράμματα επιμόρφωσης του πληθυσμού και εκκαθάρισης των μολυσμένων περιοχών, 

αλλά και παροχής βοηθείας στα θύματα, εξετάζοντας ομοίως το οικονομικό κόστος και την 

κατανομή των πιστώσεων για τα παραπάνω. 

 Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνδέονται άμεσα με τις ιδιαίτερες 

συνθήκες κάθε περιοχής, γι’ αυτό και διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Εντούτοις, 

δύο συμπεράσματα που έχουν καθολική ισχύ είναι ότι οι επιπτώσεις των διασκορπιζομένων 

πυρομαχικών στη ζωή των ανθρώπων είναι ποικίλες και ανάλογες με το βαθμό χρήσης τους.  

 Επιπλέον, η παρουσία σημαντικού αριθμού αναπήρων και τραυματιών της πολεμικής 

περιόδου, καθώς και αυτών που παραμένουν μακριά από τις εστίες τους, αποτελεί μια διαρκή 

υπόμνηση της περιόδου αυτής και του χρέους της πολιτείας να υποστηρίξει
75

 αυτούς τους 

ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Τα κυριότερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν 

οι τρεις χώρες είναι
76

: 

 α. Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε κατάλληλα κέντρα υγείας και αποκατάστασης. 

 β. Η οικονομική δυνατότητα για παροχή ιατρικής φροντίδας και αποκατάστασης. 
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 γ. Η βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών αποκατάστασης και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης. 

 δ. Η δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 ε. Η ανάπτυξη δυνατοτήτων και η κατάρτιση ειδικών όλων των ειδικοτήτων. 

 στ. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα άτομα με αναπηρίες και τις ανάγκες 

τους. 

 ζ. Η δημιουργία ενός επαρκούς συστήματος κοινωνικής ευημερίας και η θέσπιση 

κατάλληλης νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες. 

 η. Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων.  

 θ. Η υποστήριξη των τοπικών ΜΚΟ και υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλιστεί η 

συνέχιση των προγραμμάτων παροχής βοηθείας. 

 Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών οι χώρες έχουν αναλάβει συγκεκριμένες 

πρωτοβουλίες και δραστηριοποιούνται για να ικανοποιήσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 

ανάγκες των θυμάτων και συγκεκριμένα φροντίζουν να εξασφαλίσουν
77

:  

 α. Επείγουσα και διαρκή ιατρική φροντίδα 

 Ο πόλεμος προκάλεσε σημαντική φθορά στο σύστημα υγείας των χωρών της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για παράδειγμα καταστράφηκε το 35-50% των 

υποδομών υγείας. Τα οικονομικά προβλήματα αποτελούν τροχοπέδη στη βελτίωση των 

συνθηκών, καθώς είναι δύσκολη η αποκατάσταση των υποδομών, η εξασφάλιση εξοπλισμού 

και κατάλληλου προσωπικού. Επίσης οι ανάγκες ανθρώπων με αναπηρίες δεν ικανοποιούνται 

κατά προτεραιότητα. Η κακή οικονομική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει πάντα να 

ικανοποιούν τις ανάγκες υγείας τους. 

 β. Φυσική αποκατάσταση (περιλαμβανομένων και των πρόσθετων μελών) 

 Σε όλες τις χώρες υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης. Εντούτοις υπάρχει πρόβλημα με 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης το κόστος των προσθετικών επεμβάσεων 

είναι πολύ υψηλό. Σημαντική είναι η συνδρομή του κέντρου αποκατάστασης στη 

Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας στην περίθαλψη ατόμων από όλες τις χώρες της περιοχής. 

Παρόμοια βοήθεια παρέχουν κέντρα στη Δανία, στη Γερμανία και στις ΗΠΑ. Το σημαντικό 

όμως είναι να αναπτυχθεί η δυνατότητα των ίδιων των χωρών να περιθάλπουν τα άτομα που 
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έχουν ανάγκη. 

 γ. Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη 

 Στις τρεις χώρες καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για την ψυχολογική στήριξη και 

κοινωνική επανένταξη των θυμάτων, αλλά το οικονομικό πρόβλημα δρα ανασταλτικά. 

Σημαντική είναι η δράση τοπικών ΜΚΟ, ενώ η δραστηριοποίηση σε διάφορα αθλήματα 

θεωρείται ως ο καλύτερος τρόπος για την επαφή με την κοινωνία. 

 δ. Επαγγελματική εκπαίδευση και οικονομική επανένταξη 

 Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας για το μέσο πληθυσμό γίνονται ακόμα υψηλότερα για τα 

θύματα με αναπηρία. Απαιτείται σοβαρή προσπάθεια για την οικονομική ανάπτυξη των 

πληττόμενων από νάρκες περιοχών που θα συμβάλλει στην αύξηση των δυνατοτήτων 

εξεύρεσης εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και τη συνολική αύξηση του βιοτικού 

επιπέδου των περιοχών αυτών. 

 ε. Ανάπτυξη δυνατοτήτων 

 Γίνεται σημαντική προσπάθεια σ’ όλες τις χώρες της περιοχής για κατάρτιση του 

προσωπικού που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών υγείας. Αξίζει μνείας η συμβολή του 

ITF
78

, το οποίο φρόντισε για την κατάρτιση 278 ειδικών στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 

 στ. Πολιτική για τα άτομα με αναπηρία 

 Η νομοθεσία στις χώρες αναφοράς έχει λάβει μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία, αλλά 

η εφαρμογή δεν  είναι πάντα δυνατή, κυρίως λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που 

δυσχεραίνει την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Οι παρεχόμενες συντάξεις δεν αρκούν 

για να εξασφαλίσουν ένα αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης. 

1. Συνέπειες στην κοινωνία 

 α. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

 Πριν τον πόλεμο 1992-95 η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ήταν μια περιοχή με μέτρια ανάπτυξη, 

αλλά ο πόλεμος προκάλεσε τεράστιες ανθρώπινες και υλικές απώλειες. Μετά τον πόλεμο η 

χώρα έπρεπε να πετύχει μια τριπλή μετάβαση: από τον πόλεμο στην ειρήνη, από αποδέκτης 

διεθνούς οικονομικής βοήθειας στην αυτόνομη ανάπτυξη και από μια κεντρικά σχεδιαζόμενη 

οικονομία στην οικονομία της αγοράς. Πλέον, το 2013 η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι μια 
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αναπτυσσόμενη χώρα
79

, αλλά είναι αρκετά πίσω σε διάφορους δείκτες σχετικούς με την 

ανάπτυξη σε σχέση με τις άλλες χώρες της περιοχής, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στην 

προσπάθεια της χώρας να γίνει υποψήφιο μέλος για ένταξη στην ΕΕ.
80

 

 Τα κυριότερα κοινωνικά προβλήματα που δημιούργησε ο πόλεμος στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, όπως παρουσιάζονται πλέον μετά την παρέλευση μερικών ετών από τη λήξη του 

πολέμου, είναι τα παρακάτω
81

: 

  (1) Πολιτικό αδιέξοδο. Υπάρχει μια αδύναμη κεντρική κυβέρνηση και δύο 

ισχυρές κυβερνήσεις των επιμέρους συνιστωσών δημοκρατιών, οι οποίες σε πολλές 

περιπτώσεις υποδαυλίζουν τα πάθη και τις εντάσεις και είναι σαφές ότι και από τις δύο 

πλευρές υπάρχουν αρκετοί που επιθυμούν την αποτυχία του ενωμένου κράτους της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης. 

  (2) Κοινωνική διαίρεση. Ο μεγάλος αριθμός προσφύγων και εκτοπισμένων από 

τις εστίες τους ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους δεν επέστρεψαν ποτέ, έχει μειώσει 

σημαντικά των αριθμό των μεικτών πληθυσμιακά κοινοτήτων και κάνει ευκολότερο τον 

έλεγχο του πληθυσμού από τις δύο επιμέρους κυβερνήσεις. 

  (3) Επιστροφή των μειονοτήτων στις εστίες τους. Αν και προβλέπεται στο 

Παράρτημα 7 της συμφωνίας του Ντέιτον, οι δύο επιμέρους κυβερνήσεις δεν έπραξαν και 

πολλά, σε πολλές περιπτώσεις δε, δημιούργησαν και εμπόδια. Από 2.000.000 πρόσφυγες και 

εκτοπισμένους στο εσωτερικό της χώρας μόνο 650.000 είχαν επιστρέψει στις εστίες τους 

μέχρι το 1999, ενώ είναι γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς που επιστρέφουν δεν καταφέρνουν 

να παραμείνουν για πολύ καιρό και εγκαταλείπουν οριστικά τις εστίες τους για άλλο τόπο 

διαμονής. 

  (4) Αυξημένη μετακίνηση από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δόθηκε προτεραιότητα στην αποκατάσταση των υποδομών 

στα αστικά κέντρα, όπου επίσης είναι και καλύτερες οι προοπτικές για ανεύρεση εργασίας. 

  (5) Εκτεταμένη ανεργία και υποαπασχόληση. Ο πόλεμος κατέστρεψε εντελώς 
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την οικονομία της χώρας και παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την 

ανόρθωση της οικονομίας η ανεργία (πραγματική) κυμαίνεται γύρω στο 40% και οδηγεί 

πολλούς στη μετανάστευση ή τους αποτρέπει από το να γυρίσουν στις εστίες τους. 

  (6) Διαπλεκόμενες πολιτικές, οικονομικές και σχετιζόμενες με το οργανωμένο 

έγκλημα, ομάδες συμφερόντων. Ο ατελής τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε η συμφωνία του 

Ντέιτον οδήγησε πολλούς οργανισμούς της χώρας στα χέρια ηγετών που πρωτοστάτησαν 

στον πόλεμο. Άλλοι συνδέθηκαν με το οργανωμένο έγκλημα και όλοι αυτοί σαφώς δεν 

εργάζονται για την εδραίωση και πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας. 

 Το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σ’ αυτή την κατάσταση αβεβαιότητας καθιστά 

δύσκολο το έργο των διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ που ασχολούνται με το έργο της 

εκκαθάρισης περιοχών από τις νάρκες, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί τη βασική 

προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή η επιστροφή των εκπατρισμένων στις εστίες τους. 

 Επιπλέον, η χώρα έχει  να διαχειριστεί τα θύματα του πολέμου, πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν επίσης η Κροατία και η Σερβία. Τα θύματα αυτά μπορεί να είναι τραυματίες, 

και σε πολλές περιπτώσεις ανάπηροι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, οικογένειες 

ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και άνθρωποι που εγκατέλειψαν τις εστίες τους. 

 Μέχρι το τέλος του 2012 είχαν καταγραφεί 8.075 απώλειες από νάρκες και 

υπολείμματα πυρομαχικών, από τις οποίες οι 1.801 ήταν θανάσιμες
82

. Οι απώλειες από 

διασκορπιζόμενα πυρομαχικά ήταν 231, από τις οποίες οι 43 θανάσιμες. Το 2012 υπήρξαν 12 

απώλειες από νάρκες, ενώ το 2013 συνέβησαν 6 ατυχήματα με νάρκες, με 13 θύματα. Οι 

επιζήσαντες από έκρηξη νάρκης ή άλλων πυρομαχικών ήταν τουλάχιστον 5.822
83

. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι απώλειες ανδρών είναι συντριπτικά μεγαλύτερες από αυτές των γυναικών, 

ιδιαίτερα κατά την περίοδο του πολέμου, αλλά και μετά από αυτόν, ενώ οι περισσότερες 

απώλειες αφορούν στις ηλικίες 19-39, δηλαδή τις παραγωγικότερες ηλικίες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες
84

. 

 Για τους ανθρώπους με κάποια σωματική αναπηρία είναι τριπλάσιες οι πιθανότητες να 

ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ περίπου το 30% του πληθυσμού επηρεάζεται από 
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αυτές τις αναπηρίες, οι οποίες συνιστούν λόγο κοινωνικού αποκλεισμού
85

. Τα κυριότερα 

προβλήματά τους είναι η ιατρική περίθαλψη, οι ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση και η ανεργία. 

Η πολιτεία προσπαθεί να τους στηρίξει με οικονομική και θεσμική υποστήριξη. Εντούτοις ο 

κύριος υποστηρικτής τους είναι η οικογένεια. Όσοι είναι ανασφάλιστοι έχουν σημαντικές 

δυσκολίες στο να εξασφαλίσουν την αναγκαία ιατρική φροντίδα, ενώ οι κάτοικοι των 

αγροτικών περιοχών βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση από αυτούς των αστικών κέντρων. 

 Σύμφωνα με στοιχεία του 2001, η χώρα δεν ήταν σε θέση να καλύψει τις ανάγκες του 

πληθυσμού σε θέματα υγείας, λόγω ελλείψεων σε υποδομές, εξοπλισμό, και υλικά και ήταν 

απαραίτητη η διεθνής βοήθεια και συνεργασία. Υπάρχουν 4 πανεπιστημιακά νοσοκομεία σε 

Σαράγεβο, Τούζλα, Μόσταρ και Μπάνια Λούκα, γενικά νοσοκομεία στις μεγάλες πόλεις και 

κέντρα υγείας στις υπόλοιπες περιοχές. Με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας και 

οργανώσεων από άλλες χώρες έχει φτιαχτεί ένας σημαντικός αριθμός από κέντρα 

αποκατάστασης. Υπάρχουν 8 κέντρα για την προσθετική μελών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις 

τα θύματα πρέπει να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στο κοντινότερο κέντρο. 

Το υψηλό κόστος των πρόσθετων μελών και των επεμβάσεων εμποδίζει την προσπάθεια της 

κυβέρνησης να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες
86

. 

 Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη στη χώρα κρίνεται ανεπαρκής και όπως αναφέρουν τα 

ίδια τα θύματα ο σημαντικότερος λόγος είναι η έλλειψη κατανόησης από τον υπόλοιπο 

πληθυσμών των δικαιωμάτων και των αναγκών τους. Οργανώσεις από άλλες χώρες και ΜΚΟ 

αναπτύσσουν διάφορες δράσεις, με προγράμματα για την υποστήριξη τόσο ενηλίκων όσο και 

παιδιών. Ο αθλητισμός διαπιστώθηκε ότι συμβάλλει σημαντικά στη φυσική και ψυχική 

αποκατάσταση και έχουν δημιουργηθεί αρκετές ομάδες για άτομα με αναπηρίες. 

 Δεν υπάρχει κανένα κρατικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και τέτοια 

προγράμματα οργανώνονται μόνο από ΜΚΟ. Η υψηλή ανεργία κάνει την κατάσταση ακόμα 

πιο δύσκολη για τα άτομα με αναπηρίες. 

 Υπάρχει ένας κρατικός νόμος και δύο νόμοι, ένας σε κάθε συνιστώσα δημοκρατία για 

τα άτομα με αναπηρίες. Όμως η εφαρμογή του νόμου διαφέρει από δημοκρατία σε 

δημοκρατία και από περιοχή σε περιοχή. Υπάρχει ευμενέστερη αντιμετώπιση στα θύματα 

των ναρκών που ήταν στρατιωτικοί σε σχέση μ’ αυτούς που ήταν πολίτες. Το  σημαντικότερο 
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πρόβλημα σε κάθε περίπτωση είναι η έλλειψη πόρων, αφού είναι γεγονός ότι υπάρχουν καλές 

προθέσεις, αλλά η κεντρική και οι ομόσπονδες κυβερνήσεις δεν διαθέτουν τα απαραίτητα 

κονδύλια. Οι χορηγούμενες συντάξεις είναι ανάλογες με το είδος της αναπηρίας, αλλά σε 

κάθε περίπτωση είναι πολύ χαμηλές. 

 Το κομμάτι της στρατηγικής 2009-2019 τη χώρας που αφορά στην παροχή βοήθειας 

στα θύματα χρειάζεται αναθεώρηση σύμφωνα με έκθεση του UNDP
87

, ώστε να καταστεί 

βιώσιμο και αποτελεσματικό. Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε το 2009 είναι ελλιπής, 

καθώς λείπουν αρκετά στοιχεία σχετικά με τη βοήθεια που έχει δοθεί στα θύματα και τις 

ανάγκες που έχει καθένα από αυτά. Δεν έχει θεσπιστεί κάποιο κρατικό όργανο για να 

επιβλέπει την εφαρμογή της στρατηγικής για την παροχή βοήθειας και η δράση των ΜΚΟ 

δεν μπορεί να αναπληρώσει αυτή την έλλειψη
88

. 

 Οι πρόσφυγες συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα, καθώς 

υπολογίζονται στις 103.000 συμπεριλαμβανομένων 8.600 που ζουν ακόμα σε κέντρα 

ομαδικής διαβίωσης υπό άσχημες συνθήκες. Επίσης, πολλοί από αυτούς που επέστρεψαν στις 

εστίες τους δεν κατάφεραν να μείνουν εκεί και επέστρεψαν στο μέρος όπου πριν είχαν 

μετακινηθεί ή πήγαν κάπου αλλού. Όσοι έμειναν εκεί ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η 

αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την πολιτεία. 

Γίνεται προσπάθεια να βρεθεί κατοικία σε αυτούς που ζουν στα κέντρα ομαδικής διαβίωσης. 

Είναι γεγονός όμως ότι αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους δε θα μπορούσαν να ζήσουν 

χωρίς υποστήριξη ακόμα κι αν τους δινόταν κάποια κατοικία. 

 Στην αναθεωρημένη Στρατηγική της χώρας γίνεται μνεία για δέσμη μέτρων που θα 

βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος. Περιλαμβάνει την αποκατάσταση θεμάτων σχετικά 

με τις περιουσίες των εκτοπισμένων, την επισκευή και ηλεκτροδότηση των κατοικιών τους, 

αλλά και ζητήματα υγείας, κοινωνικής προστασίας, εκπαίδευσης, εργασίας, ασφάλειας, 

εκκαθάρισης των περιοχών και κοινωνικής ένταξης. 

 Εκτιμάται ότι περί τις 35.000 κατοικίες χρειάζονται επισκευή, με κόστος 662 εκατ. €. 

Από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν επισκευαστεί περί τις 5.000 κατοικίες. Η διεθνής κοινότητα 

έδειξε την υποστήριξή της αφού συγκεντρώθηκαν από δωρεές περί τα 300 εκατ. €, για την 
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κατασκευή 5.400 κατοικιών
89

. 

 Μεταξύ των στόχων που έχουν τεθεί για τη χώρα και σχετίζονται άμεσα με τη 

μεταπολεμική της ανάπτυξη και τα εμπόδια που προκύπτουν από την εκκαθάριση των 

ναρκών και των λοιπών υπολειμμάτων πυρομαχικών είναι η εξάλειψη της υπερβολικής 

φτώχιας και της πείνας και η εξασφάλιση της αειφορίας του περιβάλλοντος. 

 Όσον αφορά στον πρώτο στόχο το ποσοστό του πληθυσμού που ζει κάτω από το 

απόλυτο όριο της φτώχειας είναι στο 14,4 % του πληθυσμού από 19,5 % το 2000, αλλά ο 

στόχος του 9% για το 2015 θεωρείται απίθανο να επιτευχθεί. Το ίδιο ισχύει και για την 

ανεργία, όπου η επίσημη ανεργία από 22,9 % το 2000 έφτασε στο 28 % το 2012 και ο στόχος 

του 22 % για το 2015 φαντάζει επίσης απίθανος. Η ανεργία στις ηλικίες 15-24 από 34,8 % το 

2000 εκτοξεύτηκε στο 63,1 % το 2012 και ο στόχος του 12 % για το 2015 είναι μάλλον 

εξωπραγματικός
90

. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα έχει σημαντική επίδραση στα άτομα με 

αναπηρίες και στις οικογένειές τους, καθώς, όπως προαναφέρθηκε ανήκουν στα φτωχότερα 

τμήματα του πληθυσμού. 

 Όσον αφορά στην αειφορία, ο πρώτος επιμέρους στόχος είναι η αποκατάσταση των 

δασών της χώρας, πολλά από τα οποία αποτέλεσαν περιοχές τοποθέτησης ναρκών και η 

εκκαθάριση και απόδοσή τους στην κοινωνία συνδέεται άμεσα με την επίτευξη του στόχου. 

Το ποσοστό των δασών το 2000 ήταν 44,6 % και το 2011 είχε μειωθεί στο 42,8 %, οπότε ο 

στόχος του 60% για το 2015 φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί. Δεύτερος επιμέρους στόχος 

ήταν η πρόσβαση του πληθυσμού σε δίκτυα ύδρευσης. Εδώ, το ποσοστό αυξήθηκε από 53 % 

το 2000 στο 61,7 % το 2011 και ο στόχος για 67 % το 2015 θεωρείται εφικτός. Τέλος, το 

ποσοστό του πληθυσμού που συνδέεται με δίκτυα αποχέτευσης αυξήθηκε επίσης από 33 % 

το 2000 σε 36 % το 2008 και ο στόχος για 40 % το 2015 θωρείται πιθανός
91

. 

 Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι μια από τις πλέον αγροτικές χώρες της Ευρώπης με το 61% 

του πληθυσμού της να κατοικεί σε αγροτικές περιοχές, δηλαδή χωριά η αραιοκατοικημένα 

δημοτικά διαμερίσματα. Η κύρια  διαφοροποίηση στη χώρα υπάρχει μεταξύ των 6 μεγάλων 

πόλεων και της υπόλοιπης χώρας, αφού αυτές έχουν χαμηλότερη ανεργία και μεγαλύτερο 
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κατά κεφαλή εισόδημα. Επίσης φαίνεται ότι οι κάτοικοι στις αγροτικές περιοχές σιτίζονται 

καλύτερα παρά το γεγονός ότι έχουν μικρότερο εισόδημα. Εντούτοις μόνο το 6% των 

νοικοκυριών στηρίζεται αποκλειστικά στη γεωργία, ενώ η κύρια πηγή εισοδήματος είναι 

κάποια άλλη εργασία και η αγροτική παραγωγή συμπληρώνει το εισόδημα ή παράγει 

προϊόντα για ιδία χρήση. 

 β. Κροατία 

 Οι συνολικές απώλειες από νάρκες και υπολείμματα πυρομαχικών είναι 1.965 άτομα, 

από τις οποίες οι 508 θανάσιμες
92

. Οι απώλειες από διασκορπιζόμενα πυρομαχικά ήταν 206. 

Το 2012 υπήρξαν 3 απώλειες από νάρκες από τις οποίες οι 2 αφορούσαν ναρκαλιευτές. Οι 

επιζήσαντες από νάρκες και πυρομαχικά μέχρι το τέλος του 2012 ήταν 1.426
93

. 

 Οι περισσότεροι τραυματισμοί αφορούν ακρωτηριασμούς. Στις ηλικίες μέχρι 25 ετών οι 

περισσότερες απώλειες αφορούσαν αγόρια που έπαιζαν. Οι ακρωτηριασμοί αφορούσαν στις 

περισσότερες περιπτώσεις ατυχήματα κάτω από το γόνατο. Για τους περισσότερους η ζωή 

τους χειροτέρεψε μετά τον ακρωτηριασμό. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους είναι απαραίτητη η 

ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη για την επανένταξή τους στην κοινωνία
94

. 

 Η Κροατία έχει ένα καλά οργανωμένο σύστημα υγείας, με κλινικές, νοσοκομεία, ειδικά 

νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης. Εντούτοις οι δαπάνες για την υγεία μειώνονται 

συνεχώς. Τα θύματα χρειάζεται να καλύψουν το κόστος για τα φάρμακα που δεν καλύπτονται 

από το κράτος. 

 Υπάρχουν 12 ειδικά νοσοκομεία για φυσική αποκατάσταση. Αυτό που απαιτείται είναι 

η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπάρχουν 4 νοσοκομεία με δυνατότητες για 

προσθετικές επεμβάσεις, τα οποία κρίνονται αρκετά για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των 

ακρωτηριασμένων θυμάτων. Επίσης δυνατότητες φυσικής αποκατάστασης παρέχονται και σε 

ιδιωτικές πολυκλινικές. Τα θύματα που ήταν πολίτες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους 

βετεράνους του πολέμου
95

. 

 Αν και το σύστημα υγείας, όπως προαναφέρθηκε είναι καλά οργανωμένο, στον τομέα 

της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης υπάρχει σημαντική υστέρηση. Η Ένωση Θυμάτων Ναρκών 
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Κροατίας προσπαθεί σε συνεργασία και με άλλους φορείς να αναπτύξει πρωτοβουλίες, 

μεταξύ των οποίων και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυμάτων. Και στην Κροατία ο 

αθλητισμός συμβάλλει στην κοινωνική επανένταξη των θυμάτων και έχει δημιουργηθεί 

ξεχωριστή Ομοσπονδία αθλητών με ειδικές ανάγκες η οποία δραστηριοποιείται σε αρκετά 

αθλήματα. 

 Η Κροατία απασχολεί ικανοποιητικό αριθμό εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων στο 

δημόσιο σύστημα υγείας της (36.244 άτομα το 2001)
96

. Η χώρα έχει τη δυνατότητα να 

εκπαιδεύει στα πανεπιστήμιά της γιατρούς και θεραπευτές στις ειδικότητες που απαιτούνται 

για την ικανοποίηση των αναγκών των θυμάτων των ναρκών. 

 Το ευρύτερο πρόβλημα ανεργίας στη χώρα αντανακλά και στα άτομα με αναπηρίες Η 

επαγγελματική κατάρτιση θεωρείται το αδύνατο σημείο στην πολιτική της χώρας προς τα 

πληγέντα άτομα.  

 Από το 2000 υπάρχει στο Υπουργείο Εξωτερικών Σύμβουλος για τα ζητήματα ναρκών, 

η οποία, σε συνεργασία με την Ένωση Θυμάτων Ναρκών, αναπτύσσει σημαντική δράση στην 

ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και στην εξεύρεση πόρων. Σημαντικός επίσης είναι ο ρόλος 

και η δράση που αναπτύσσει το CROMAC. 

 Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη θέσπιση νόμων για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία, αλλά πολλές φορές οι ίδιοι οι πάσχοντες δε γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, ώστε 

να τα εκμεταλλευτούν πλήρως. Τα άτομα με αναπηρίες δεν πληρώνουν για ιατρικές 

υπηρεσίες εφόσον το εισόδημά τους είναι κατώτερο του θεσπισθέντος ορίου. Προβλήματα 

εντοπίζονται, επίσης, στην κοινωνική ένταξη, την φροντίδα σε θέματα υγείας και τις 

συντάξεις. 

 Τα κύρια σημεία στα οποία εστιάζει η πολιτική της χώρας αναφορικά με τα θύματα τα 

τελευταία χρόνια είναι
97

: 

  (1) Η βελτίωση του συντονισμού για την παροχή βοηθείας και η συμπλήρωση 

της βάσης δεδομένων για τα θύματα. 

  (2) Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων υποστήριξης. 

  (3) Η επέκταση των υπηρεσιών υποστήριξης σε αγροτικές και απομακρυσμένες 
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περιοχές και η διευκόλυνση της πρόσβασης σ’ αυτές. 

 γ. Σερβία 

 Οι γνωστές απώλειες μέχρι το τέλος του 2012 ξεπερνούν τις 1.000. Εντός του 2012 

σημειώθηκαν 12 απώλειες, από τις οποίες οι 5 θανατηφόρες. Οι 3 ήταν από διασκορπιζόμενα 

πυρομαχικά και οι άλλες 9 από μη εκραγέντα υπολείμματα πυρομαχικών. Όλες αφορούσαν 

ενήλικες άρρενες, από τους οποίους 3 ήταν ναρκαλιευτές. Οι απώλειες από διασκορπιζόμενα 

πυρομαχικά είναι τουλάχιστον 191 (31 νεκροί), τόσο κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών 

όσο και μετέπειτα. Ο αριθμός των επιζησάντων δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια, αλλά 

εκτιμάται μεταξύ 1.300 και 8.000. Υπάρχουν τουλάχιστον 2.198 πολίτες - θύματα πολέμου με 

αναπηρίες
98

. 

 Η Σερβία είχε ένα πολύ καλό σύστημα χειρουργικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

αποκατάστασης για τα θύματα των ναρκών, όπως και προγράμματα επανένταξης, αλλά η 

έλλειψη κονδυλίων έχει υποβιβάσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπάρχει 

σημαντικός αριθμός κλινικών σε όλη τη χώρα με δυνατότητες εξυπηρέτησης χειρουργικών 

και ορθοπεδικών περιστατικών και οι πάσχοντες μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους 

χωρίς να υποβάλλονται σε μεγάλες μετακινήσεις. 

 Το ινστιτούτο προσθετικής στο Βελιγράδι είναι το μόνο νοσοκομείο που έχει τη 

δυνατότητα παροχής πλήρους θεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία. Υπάρχουν 

επίσης 17 κέντρα αποκατάστασης, αλλά η πλειοψηφία των θυμάτων ναρκών προτιμά να 

πηγαίνει στο Βελιγράδι για θεραπεία. Οι περισσότεροι ακρωτηριασμοί ήταν κάτω από το 

γόνατο, ενώ η ηλικιακή ομάδα με τα περισσότερα θύματα ήταν η ομάδα 30-39 ετών
99

. 

Υπάρχουν, όμως, σοβαρές δυσκολίες στην αντικατάσταση φθαρμένων προσθετικών μελών. 

 Η ένωση Dobra Volja (Καλή Διάθεση) ήταν η μόνη που παρείχε ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη στα θύματα, αλλά έπαψε να λειτουργεί το 2009 λόγω έλλειψης πόρων και 

κρατικής υποστήριξης. 

 Όσον αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην οικονομική επανένταξη υπάρχει 

και στη Σερβία το ίδιο πρόβλημα με τις άλλες χώρες της περιοχής, όπου η υψηλή ανεργία 

επηρεάζει ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρίες. Οι περισσότερες προσπάθειες για επαγγελματική 

κατάρτιση είναι αποσπασματικές και αφορούν περιορισμένο αριθμό ατόμων, εκτός από ένα 
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πρόγραμμα εκπαίδευσης για εργασία σε κρατικά εργοστάσια. 

 Τα θύματα των ναρκών καλύπτονται από το κρατικό σύστημα υγείας σε όλα τα 

επίπεδα, δηλαδή ιατρική φροντίδα, περίθαλψη, φυσιοθεραπεία, αποκατάσταση. Το 2009 

τέθηκε σε ισχύ νόμος για την αποκατάσταση και την επαγγελματική υποστήριξη των ατόμων 

με αναπηρίες. Το Υπουργείο Εργασίας δημιούργησε μια νέα βάση δεδομένων με στοιχεία για 

όλα τα άτομα με αναπηρία, περιλαμβανομένων και των θυμάτων από νάρκες και θα 

αποτελέσει την αφετηρία για  την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στα θύματα. Επίσης, τα 

άρθρα 376 και 377 του νέου Ποινικού κώδικα της Σερβίας καθιστούν τη χρήση, παραγωγή, 

αποθήκευση, εμπορία και μεταφορά ναρκών ως ποινικό αδίκημα και προβλέπουν ανάλογες 

ποινές.  

 2. Συνέπειες στην οικονομία 

 α. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

 Το κόστος εκκαθάρισης αποτελεί μια σημαντική επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό 

των χωρών. Όσον αφορά στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι πιστώσεις που διατίθενται τόσο από 

την κυβέρνηση όσο και από δωρητές μειώνονται κάθε χρόνο και η χώρα δεν πέτυχε τους 

στόχους που είχε θέσει για το 2011 και 2012. Το 2012 η χώρα συγκέντρωσε περί τα 11 εκατ. 

€, από τον κρατικό και επιμέρους προϋπολογισμούς, αντί 13 που ήταν η πρόβλεψη. Συνολικά, 

οι πόροι που δαπανήθηκαν την 5ετία 2008-12 ήταν περί τα 74 εκατ. €. Η διεθνής βοήθεια για 

το 2012 ανήλθε στα 9 εκατ. € και συνολικά στην 5ετία 2008-12 ήταν περί τα 77 εκατ. € και 

αυτή όμως σημειώνει σταθερή μείωση κάθε χρόνο
100

. 

 Η εκτίμηση της χώρας για την περίοδο 2009-2019 είναι ότι θα απαιτηθεί ποσό της 

τάξης των 406 εκατ. €
101

. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού αφορά σε ανάγκες για 

τεχνική έρευνα και εκκαθάριση, όπου θα χρειαστούν περί τα 14,3 εκατ. € κατ’ έτος για κάθε 

δράση και 286 εκατ. € συνολικά. 

 Όσον αφορά στις πηγές χρηματοδότησης το μεγαλύτερο μέρος, περί τα 192 εκατ. €,
 

εκτιμάται ότι θα καλυφθεί από εγχώριους οργανισμούς,  από τον κρατικό προϋπολογισμό 

περί τα 88 εκατ. € και από τους διεθνείς δωρητές ποσό της τάξης των 66 εκατ. €
102

. Η χώρα 
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επομένως έχει εξαρχής ένα έλλειμμα της τάξης των 60 εκατ. €, για το οποίο πρέπει να 

βρεθούν πηγές χρηματοδότησης, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα που έχει 

εκπονηθεί, εντός των τεθέντων χρονικών ορίων. 

 β. Κροατία 

 Η Κροατία έχει καταφέρει να καλύπτει πάνω από το 90% των αναγκών της για τα 

θέματα ναρκών από το δικό της προϋπολογισμό. Την 5ετία 2008-2012 έχει δαπανήσει περί τα 

165 εκατ. €, με σταθερή διάθεση πόρων κάθε χρόνο. Την ίδια περίοδο, οι πόροι που συγκέ-

ντρωσε από διεθνή βοήθεια ανέρχονται στα 21 εκατ. €
103

. Την περίοδο 1998-2007 η 

χρηματοδότηση των διαφόρων δραστηριοτήτων ανήλθε στα 320 εκατ. €, από τα οποία το 

56% καλύφθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό, το 19% από δημόσιες εταιρίες, το 17% 

από δωρεές και το 8% μέσω δανείου από την παγκόσμια τράπεζα
104

. 

 Για την περίοδο 2009-19 το κόστος εκκαθάρισης εκτιμάται στα 550 εκατ. €. Η πιο 

πολυδάπανη δραστηριότητα είναι η εκκαθάριση των κατοικημένων περιοχών. Την περίοδο 

2009-2014 δόθηκε βάρος στην εκκαθάριση αγροτικών περιοχών και βοσκοτόπων, όπου το 

κόστος μειώνεται λόγω της χρήσης μηχανημάτων. Για τις λοιπές εργασίες (προετοιμασία 

προγραμμάτων εκκαθάρισης, επισήμανση ύποπτων περιοχών, συμπλήρωση βάσης 

δεδομένων, παρασκευή χαρτών) το κόστος εκτιμάται στα 59 εκατ. € και συνολικά στα 608 

εκατ. €. Περίπου το 90% του κόστους θα καλυφθεί από την κροατική κυβέρνηση και το 10% 

από δωρητές. Η κυβέρνηση έκανε χρήση και ενός δανείου από την παγκόσμια τράπεζα ύψους 

2 εκατ. € μέχρι το 2009
105

. 

 Το 20,8% του πληθυσμού ζει σε περιοχές με πρόβλημα και αυτό επηρεάζει και θέτει σε 

κίνδυνο την καθημερινή τους ζωή
106

. Μέχρι τώρα η προτεραιότητα είχε δοθεί στην 

ανακατασκευή σπιτιών, κυκλοφοριακών και λοιπών υποδομών σε εθνικό επίπεδο, 

επικοινωνιακών υποδομών και του αυτοκινητοδρόμου Ζάγκρεμπ-Ντουμπρόβνικ. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας αποτελούν οι ναρκοθετημένες 

αγροτικές περιοχές, τα αρόσιμα εδάφη και τα δάση. 

 Δεύτερο σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η εκκαθάριση αρδευτικών και 

αποστραγγιστικών καναλιών, καθώς η αδυναμία συντήρησής τους οδηγεί πολλές φορές σε 
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πλημμύρες σε καλλιεργήσιμα εδάφη. Ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και στις όχθες σημαντικών 

ποταμών οι οποίες επίσης είχαν ναρκοθετηθεί. 

 Το 39% του πληθυσμού κατοικεί σε αγροτικές περιοχές, σημαντικά πάνω από το μέσο 

όρο της ΕΕ, που είναι 24%. Οι νέοι όμως εγκαταλείπουν την ύπαιθρο. Ο αγροτικός τομέας δε 

θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, καθώς απασχολεί το 11% του εργατικού δυναμικού της 

χώρας (διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο) και συμβάλλει κατά 2,9% στο ΑΕΠ της 

χώρας, σε σχέση με το 1,2% της ΕΕ. 

 Η σημαντική διαφορά για την αγροτική οικονομία της Κροατίας είναι ότι τα 

προβλήματά της οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην καταστροφή και το χάος που προκάλεσε ο 

πόλεμος. Περίπου το 50% της αγροτικής γης έχει επηρεαστεί, φάρμες εγκαταλείφθηκαν και 

12.000 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης είναι ακόμα μολυσμένα. Πολλές αγροτικές κοινότητες 

δεν έχουν ακόμα ανακάμψει από τον πόλεμο. Η Κροατία προσπάθησε να εξασφαλίσει από 

την ΕΕ επιδοτήσεις για γη που πρόκειται να καλλιεργηθεί στο μέλλον και γενικότερα να 

εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που της προσφέρει η ένταξή της στην ΕΕ
107

. 

 Το κυριότερο πρόβλημα για την επιβίωση πολλών αγροτικών περιοχών είναι η φυγή 

του πληθυσμού, που συνδέεται ως ένα βαθμό με τη γενικότερη μείωση του πληθυσμού της 

χώρας. Επιπλέον το ποσοστό του πληθυσμού μεγάλης ηλικίας στις αγροτικές περιοχές είναι 

σημαντικά υψηλότερο από τις αστικές.  

 Ο πόλεμος και η ιδιωτικοποίηση χειροτέρεψαν την κατάσταση στις αγροτικές περιοχές, 

όπου οι περισσότεροι προτιμούν να αναζητήσουν εργασία σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες ή 

να ζουν με κρατικά επιδόματα, παρά να εργαστούν ως αγρότες. Σε χωριό στην περιοχή του 

Karlovac, το 78-80% του πληθυσμού ζει από επιδόματα. 

 Οι εξαγωγές τροφίμων καλύπτουν το 57% των εισαγωγών, σε σχέση με το 91% του 

μέσου όρου της ΕΕ. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι αρνητικό και συγκεκριμένα -212$ ανά 

κάτοικο (στοιχεία Μαρτίου 2013) σε σχέση με τα -19$ του μέσου όρου της ΕΕ
108

. 

 γ. Σερβία 

 Η Σερβία έχει διαθέσει πολύ μικρό ποσό ιδίων πόρων για τις εργασίες εκκαθάρισης. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των κεφαλαίων προέρχεται από χώρες δωρητές (ΗΠΑ, Ισπανία, 

Γερμανία, Νορβηγία, Καναδάς, Τσεχία, ΕΕ) και διοχετεύονται στη χώρα μέσω του ITF. Την 
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περίοδο 2002-12 δόθηκαν στη χώρα 18.597.417$, με τα οποία καλύφθηκαν όλες οι εργασίες 

σχετικά με την εκκαθάριση, ενώ η χώρα δαπανά περίπου 150.000 € ετησίως από τον 

προϋπολογισμό της για τη λειτουργία του Serbian Mine Action Centre
109

. Το 2012 οι 

κυβερνήσεις των ΗΠΑ, Γερμανίας και Νορβηγίας συνεισέφεραν το ποσό των 2.580.127 $. 

Συνολικά την 5ετία 2008-2012 οι διεθνείς δωρεές ανήλθαν στα 13.118.454$
110

. 

 Η εκτίμηση του Serbian Mine Action Centre το 2008 για το κόστος εκκαθάρισης των 

διασκορπιζομένων πυρομαχικών στη χώρα ανέρχεται στα 25 εκατ. €. Το κόστος εκκαθάρισης 

σε μια έκταση 3.000.000 τ.μ. για το αεροδρόμιο της Νις, το όρος Κοπαόνικ και δύο 

τοποθεσίες στο Kraljevo ανήλθε στα 3.670.000 $, από τα οποία τα 3.000.000 προήλθαν από 

την κυβέρνηση των Η.Π.Α. Η Σερβία έχει δηλώσει επισήμως ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

μόνη της στο κόστος εκκαθάρισης και χρειάζεται διεθνή οικονομική βοήθεια
111

. 

 Επιπλέον, οι νάρκες που υπάρχουν στη νότια Σερβία συνιστούν σημαντική 

κοινωνικοοικονομική απειλή. Η περιοχή είναι η πλέον υπανάπτυκτη της χώρας. Η παρουσία 

των ναρκών δυσχεραίνει τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες, την εκμετάλλευση της 

ξυλείας και τη συλλογή μανιταριών που αποτελεί βασική πηγή εσόδων. Επίσης καθιστά 

δυσχερή τη χρήση του οδικού δικτύου, επηρεάζει το περιβάλλον και αυξάνει τον κίνδυνο 

πυρκαγιών. Παρεμποδίζει την εγκατάσταση συλλεκτών ηλιακής ενέργειας και την κατασκευή 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας καπνού και την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών., 

που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση των θέσεων εργασίας. Ελπίζεται ότι η 

εκκαθάριση της περιοχής θα συμβάλλει στην μείωση του μεταναστευτικού κύματος των 

κατοίκων της περιοχής προς τις μεγάλες πόλεις της χώρας και τη Δυτική Ευρώπη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΣΤ»  Αποκατάσταση των επιπτώσεων 

 1. Γενικά 

 Οι χώρες αναφοράς έχουν καταβάλει σημαντική προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε αμέσως 

μετά την λήξη του πολέμου, για την εξάλειψη των δυσμενών επιπτώσεων από την ύπαρξη 

ναρκών και λοιπών πυρομαχικών στο έδαφός τους. Η προσπάθεια αυτή συνάντησε 

σημαντικές δυσκολίες, κυρίως λόγω: 

 α. Της έλλειψης οργάνωσης, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, καθώς οι χώρες που 
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προέκυψαν από τη διάσπαση της πρώην Γιουγκοσλαβίας δεν είχαν συγκροτήσει τις 

απαραίτητες κρατικές δομές. 

 β. Της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και τεχνογνωσίας. 

 γ. Της δυσχέρειας στην ανεύρεση πόρων. 

 δ. Των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσίαζε το πρόβλημα σε κάθε μια από 

τις χώρες αναφοράς. 

 Σημαντικός αρωγός των τριών χωρών, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο, 

υπήρξε η διεθνής κοινότητα, τόσο με τη μορφή διεθνών οργανισμών και κρατών όσο και με 

τη μορφή ΜΚΟ, που ανέπτυξαν πολύπλευρη δράση και παρείχαν οικονομική υποστήριξη και 

υποστήριξη από πλευράς τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου προσωπικού.  

 Καταλυτική υπήρξε, επίσης, η θέσπιση διεθνών συνθηκών, η οποία συνέβαλε στη 

θεσμική επίλυση ζητημάτων σχετικών με το πρόβλημα. 

 Σχεδόν 20 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, οι χώρες αναφοράς εργάζονται 

συστηματικά και σύμφωνα με συγκεκριμένα σχέδια για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων 

εκκαθάρισης και απόδοσης των εδαφών στις τοπικές κοινωνίες, προσπαθώντας παράλληλα 

να επιτύχουν την επανένταξη των θυμάτων του πολέμου και των οικογενειών τους στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή. 

 Μετά το τέλος των εχθροπραξιών οι χώρες που είναι μολυσμένες με νάρκες και μη 

εκραγέντα πυρομαχικά είναι υποχρεωμένες να προσδιορίσουν το μέγεθος της μόλυνσης 

προκειμένου να σχεδιάσουν αποδοτικά προγράμματα εκκαθάρισης, να προειδοποιήσουν τον 

πληθυσμό και να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών 

συνθηκών. Είναι σημαντικό όμως να γίνει ο προσδιορισμός των ύποπτων περιοχών με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ώστε να μην υπάρξει σπατάλη πόρων και χρόνου, διότι αυτό 

συνεπάγεται καθυστερήσεις στην επανεγκατάσταση του πληθυσμού, στην ανοικοδόμηση και 

στην ανάπτυξη, ενώ μπορεί να προκαλέσει την απώλεια εμπιστοσύνης των διεθνών χορηγών. 

 Στο πλαίσιο της συνθήκης της Οτάβας, οι χώρες έχουν αναλάβει την υποχρέωση να 

ολοκληρώσουν την εκκαθάριση των εδαφών τους μέσα σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο
112

. 

Κάθε χώρα πρέπει να βρει τη μέθοδο που ταιριάζει καλύτερα στο πρόβλημά της.  

 Τα Διεθνή Πρότυπα για τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκοθετημένων περιοχών, όπως 
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εκδόθηκαν από τον ΟΗΕ το 1997, καθορίζουν τρία επίπεδα έρευνας
113

: 

 Επίπεδο 1-Γενική Έρευνα. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι η συλλογή πληροφοριών 

για την ευρύτερη περιοχή μιας ύποπτης τοποθεσίας, που αφορά περιοχές που μπορεί να 

επηρεάζονται από την ύπαρξη ναρκών ή και όχι. Οι περιοχές κατηγοριοποιούνται σύμφωνα 

με την αξιοπιστία και ακρίβεια των στοιχείων. Αποτελεί προαπαιτούμενο για την έρευνα 2
ου

 

επιπέδου. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν ακριβή και επικαιροποιημένα 

στοιχεία για την ελεγχόμενη ύποπτη περιοχή. 

 Επίπεδο 2-Τεχνική Έρευνα. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι να προσδιορίσει και να 

οριοθετήσει τις ναρκοθετημένες τοποθεσίες που εντοπίστηκαν από την έρευνα 1
ου

 επιπέδου. 

Είναι μια λεπτομερής τεχνική  παρέμβαση για τον καθορισμό στοιχείων που θα 

επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ή απουσία ναρκών και υπολειμμάτων πυρομαχικών σε μια 

ύποπτη περιοχή. Η επισημασμένη περιοχή είναι αυτή που θα εκκαθαριστεί στη συνέχεια. 

 Επίπεδο 3-Τελική Έρευνα-Εκκαθάριση. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι να 

οριοθετήσει επακριβώς την περίμετρο της εκκαθαρισθείσης περιοχής, κατά κανόνα σε 

συνεργασία με τις ομάδες ναρκαλιευτών. Διεξάγεται όταν σε μια ύποπτη περιοχή 

επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ναρκών ή/και υπολειμμάτων πυρομαχικών 

 Το πρώτο βήμα
114

 είναι η γενική έρευνα, η οποία βασίζεται σε άκρως ορθά και 

επαληθευμένα στοιχεία, βασισμένα σε επίσημα έγγραφα και αρχεία (π.χ. χάρτες ναρκοπεδίων 

που στρώθηκαν με τυποποιημένη μέθοδο) και επαληθεύονται στο έδαφος με οπτικό έλεγχο. 

Αν η γενική έρευνα δείξει ότι μια περιοχή είναι καθαρή, αυτή αποδίδεται στην τοπική 

κοινωνία. Αν βρεθούν ενδείξεις για την ύπαρξη ναρκών η άλλων πυρομαχικών ακολουθεί η 

τεχνική έρευνα. Αν η τεχνική έρευνα δεν επιβεβαιώσει την ύπαρξη ναρκών, η περιοχή 

αποδίδεται στην κοινωνία. Αν η ύπαρξη ναρκών επιβεβαιωθεί, ακολουθεί η εκκαθάριση της 

περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, τα κριτήρια με τα οποία κρίνεται μια περιοχή ως καθαρή και 

αποδεσμεύσιμη προς χρήση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και ευρέως αποδεκτά. 

 Για την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων εκκαθάρισης, η εμπειρία από τις τρεις 

χώρες, αλλά και από άλλες χώρες ανά τον κόσμο, έχει δείξει ότι χρειάζεται να συνεργαστούν 

αρμονικά τρεις ομάδες δρώντων
115

, δηλαδή: 
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 α. Τοπικοί συμμετέχοντες. Τοπικοί πληθυσμοί, ομάδες εκκαθάρισης και 

κυβερνητικοί παράγοντες. 

 β. Εθνικοί συμμετέχοντες. Εθνικοί φορείς, το εθνικό Mine Action Centre και 

διάφοροι παράγοντες. Ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα, ώστε να σχεδιάσουν τις επόμενες 

κινήσεις τους και να προσελκύσουν δωρητές.  

 γ. Διεθνείς συμμετέχοντες. Δωρητές, ΜΚΟ και υπηρεσίες των ΗΕ. Οι δωρητές 

ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα ώστε να ξέρουν που πρέπει να κατευθύνουν τις δωρεές 

τους. Ομοίως και οι ΜΚΟ για να κατευθύνουν καλύτερα την υποστήριξη που παρέχουν. Οι 

υπηρεσίες των ΗΕ για να έχουν πλήρη εικόνα και να σχεδιάσουν καλύτερα την υποστήριξη 

που παρέχουν. 

 Επιπλέον, η διαδικασία για την εκκαθάριση μιας μολυσμένης περιοχής και της 

απόδοσής της στην τοπική κοινωνία πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις
116

 και 

συγκεκριμένα:  

 α. Πρέπει να υπάρχει συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, τόσο στη λήψη αποφάσεων 

όσο και στο θέμα της ενημέρωσης, κυρίως για την αποφυγή κινδύνων από άτομα τα οποία εν 

γνώσει τους θα κινηθούν σε επικίνδυνες περιοχές για βιοποριστικούς λόγους.  

 β. Η παράδοση της γης στην τοπική κοινωνία πρέπει να γίνει με επίσημη 

διαδικασία, ώστε όλοι να γνωρίζουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. 

 γ. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης της παραδοθείσας 

περιοχής, ώστε να εκτιμηθεί η σημασία της χρήσης της από την τοπική κοινωνία, αλλά και να 

αντιμετωπιστούν τυχόν ατυχήματα. 

 δ. Πρέπει επίσης να υπάρχει καθορισμένη εθνική πολιτική στο θέμα της 

μεταβίβασης ευθύνης μετά την παράδοση της γης, ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να είναι 

δυνατό να προσδιοριστούν οι υπεύθυνοι. 

 ε. Πρέπει να διαμορφωθεί μια κοινή ορολογία, διότι κάποιες χώρες χρησιμοποιούν 

τους ίδιους όρους με διαφορετικό τρόπο κι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις
117

. 

2. Σχεδίαση και πρόοδος αποκατάστασης σε εθνικό επίπεδο 

 α. Κροατία 
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 Η προσπάθεια για την εκκαθάριση της χώρας από τις νάρκες ξεκίνησε ήδη κατά τη 

διάρκεια του πολέμου και διακρίνεται σε τρεις περιόδους
118

: 

  (1) Η 1
η
 περίοδος (1991-95) αφορούσε καθαρά σε δράση του στρατού, της 

αστυνομίας και της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας για αποναρκοθέτηση περιοχών στο 

πλαίσιο των πολεμικών συγκρούσεων. 

  (2) Η 2
η
 περίοδος ξεκίνησε το Μάρτιο του 1996 με την ψήφιση του Νόμου για 

την αποναρκοθέτηση και ολοκληρώθηκε στο πρώτο μισό του 1998 με την ίδρυση του 

CROMAC
119

. Αυτή την περίοδο ξεκίνησε η προσπάθεια εκκαθάρισης της χώρας με σχέδιο 

που συνέταξε το Υπουργείο Εσωτερικών και τη βοήθεια του UN Mine Action Centre στη 

συγκέντρωση κονδυλίων και τη συλλογή στοιχείων. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκαν τα 

κατάλληλα συμβουλευτικά όργανα στην Κυβέρνηση, ενώ η χώρα υπέγραψε τη Συνθήκη της 

Οτάβας το Δεκέμβριο του 1997. 

  (3) Η 3η περίοδος (μέσα 1998-σήμερα) είχε ως σημείο αφετηρίας την ίδρυση 

του CROMAC. Παράλληλα, η χώρα επικύρωσε τη Συνθήκη της Οτάβας στις 20 Μαΐου 1998 

και έγινε μέλος στις 1 Μαρτίου 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ κατά τις δύο πρώτες 

περιόδους οι εκκαθαρισθείσες περιοχές ήταν έκτασης 40 τ.χιλ., την 3η περίοδο η αντίστοιχη 

έκταση ξεπερνά τα 270 τ.χιλ. 

 Στις 1 Οκτωβρίου του 2004 το Κοινοβούλιο της Κροατίας θέσπισε νόμο για την 

απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού 

και για την καταστροφή τους. Στις 6 Οκτωβρίου 2004 ο Πρόεδρος της Κροατίας υπέγραψε 

απόφαση για τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου. Η κυβέρνηση της Κροατίας, 

αναγνωρίζοντας τη σημασία του προβλήματος της μόλυνσης από νάρκες για την εσωτερική 

ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και τη ρύπανση του περιβάλλοντος δημιούργησε το 

2012 το δικό της Γραφείο για δράση κατά των ναρκών, ως συντονιστικό όργανο της δράσης 

κατά των ναρκών στη χώρα.  Επίσης, στο πλαίσιο του νόμου του 2004, συγκροτήθηκε Εθνική 

Επιτροπή για το συντονισμό της παρακολούθησης της εφαρμογής του νόμου, στην οποία 

συμμετέχουν μέλη των Υπουργείων Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Άμυνας, 

Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, καθώς και του CROMAC
120

. 
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 Η Κροατία υπέγραψε τη συνθήκη του Όσλο στις 3 Δεκεμβρίου 2008 και την επικύρωσε 

στις 17 Αυγούστου 2009. Ήταν μέσα στις πρώτες 30 χώρες που απαιτούνταν για να τεθεί η 

Συνθήκη σε ισχύ. Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ στις 1 Αυγούστου 2010. Υπεύθυνα για την 

εφαρμογή της συνθήκης στη χώρα είναι το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών 

και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Τα δύο υπουργεία δημιούργησαν μια ομάδα εργασίας με σκοπό 

τη σύνταξη νόμου για την απαγόρευση χρήσης, ανάπτυξης, παραγωγής, απόκτησης, 

αποθήκευσης και μεταφοράς διασκορπιζομένων πυρομαχικών
121

. 

 Αυτή την περίοδο είναι υπό σύνταξη, από συντονιστικό όργανο υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ο νέος νόμος για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται 

με όλα τα είδη πυρομαχικών που υπάρχουν διασκορπισμένα στη χώρα (νάρκες, 

διασκορπιζόμενα πυρομαχικά, υπολείμματα άλλων πυρομαχικών). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 

στην παροχή βοήθειας και την παντοειδή αποκατάσταση των θυμάτων και την αναβάθμιση 

της υπάρχουσας βάσης δεδομένων
122

. 

 Η χώρα έχει διαμορφώσει την Εθνική Στρατηγική της για την περίοδο 2009-2019. Οι 

κύριοι στόχοι
123

 της είναι: 

  (1) Η πλήρης εκκαθάριση της χώρας μέχρι το 2019. 

  (2) Η επισήμανση όλων των ύποπτων περιοχών και η συντήρηση των μέσων 

επισήμανσης. 

  (3) Η συνεχής ενημέρωση και κατάρτιση του πληθυσμού που ζει ή εργάζεται 

σε ύποπτες περιοχές για τους κινδύνους που υπάρχουν. 

  (4) Η συνέχιση της υποστήριξης των θυμάτων τόσο όσον αφορά στην 

ψυχοσωματική όσο και στην οικονομική τους αποκατάσταση και στην επανένταξή τους στην 

κοινωνία. 

  (5) Η προβολή του έργου και των μεθόδων που χρησιμοποιεί η χώρα για την 

εκκαθάρισή της από νάρκες, στη διεθνή κοινότητα. 

 Το αρχικό πρόβλημα ήταν ο καθορισμός των ύποπτων περιοχών. Λόγω της έλλειψης 

τεχνογνωσίας η αρχική εκτίμηση ήταν ότι η έκταση των περιοχών αυτών ανερχόταν σε 

                                                           
121

 Annual Report 2012 for Cluster Munitions / Ministry of Defense of Croatia / Μάιος 2013 σσ. 2-3, www.the-

monitor.org. 
122

 Annual Report 2013 for Cluster Munitions / Ministry of Defense of Croatia / Μάιος 2013 σσ. 2-3, www.the-

monitor.org. 
123

 National Mine Action Strategy of the Republic of Croatia / Croatian Mine Action Centre / Zagreb / Μάρτιος 

2006, σσ. 7-9 www.ctro.hr. 

http://www.the-monitor.org/
http://www.the-monitor.org/
http://www.the-monitor.org/
http://www.the-monitor.org/


- 49 - 

13.000 τ.χλμ. Μετά την ίδρυση του CROMAC και την ανάπτυξη μεθόδων έρευνας η έκταση 

των ύποπτων περιοχών στο τέλος του 2002 είχε μειωθεί στα 1.700 τ.χλμ. Με τη συνεχή 

έρευνα και την πληρέστερη συλλογή στοιχείων η έκταση των ύποπτων περιοχών στο τέλος 

του 2008 ήταν, όπως προαναφέρθηκε 954,5 τ.χλμ.  

 Οι διάφορες περιοχές χωρίστηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με την πιθανότητα ύπαρξης 

ναρκών ή άλλων πυρομαχικών, όπως παρακάτω
124

: 

 Κατηγορία Ι: Περιοχές όπου έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ναρκών. 

 Κατηγορία ΙΙ: Ύποπτες περιοχές, όπου  η ύπαρξη ναρκών θεωρείται πιθανή.  

  Υποκατηγορία ΙΙΑ: Περιοχές για εκκαθάριση. Για αυτές υπάρχουν αξιόπιστα 

στοιχεία ότι έχει γίνει ναρκοθέτηση. 

  Υποκατηγορία ΙΙΒ: Περιοχές για τεχνική έρευνα, ώστε να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 

ναρκών. 

  Υποκατηγορία ΙΙΓ: Περιοχές που χρησιμοποιούνται με ευθύνη των χρηστών. Εκεί 

υπάρχει η εκτίμηση ότι είναι καθαρές ή η εκκαθάριση είναι αδύνατη λόγω συνεχούς χρήσης 

της γης. 

 Η χώρα διαμόρφωσε κριτήρια αποδέσμευσης γης, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται 

μετά τη γενική έρευνα, προκειμένου να αποδοθεί η γη προς χρήση. Τα κριτήρια αυτά είναι
125

: 

  (1) Δεν υπάρχουν αρχεία ναρκοπεδίων. 

  (2) Δεν έχουν σημειωθεί ατυχήματα. 

  (3) Δεν υπήρχαν οχυρώσεις ή στρατιωτικά εμπόδια που να αφήνουν ανοιχτό το 

ενδεχόμενο για ύπαρξη ναρκών ή εκρηκτικών. 

  (4) Η περιοχή δε χρησιμοποιήθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς ούτε αποτέλεσε 

πεδίο μαχών. 

  (5) Δε σημειώθηκε έκρηξη σε περιοχές όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά. 

  (6) Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη ναρκών. 

  (7) Τα παραπάνω κριτήρια έχουν επιβεβαιωθεί από τις ομάδες έρευνας και από 

συζητήσεις με άτομα της περιοχής. 

                                                           
124

 A guide to land release: non-technical methods / Geneva International Centre for Humanitarian Demining / 

Γενεύη / Νοέμβριος 2008, σ. 56, www.gichd.org. 
125

 ‘Όπως παραπάνω, σ. 17. 

http://www.gichd.org/


- 50 - 

  (8) Αν η περιοχή χρησιμοποιείται, αναλύεται και καταγράφεται η χρήση της 

γης. Επιβεβαιώνεται ότι δεν έχουν σημειωθεί εκρήξεις, λόγω ανθρώπων, ζώων ή πυρκαγιάς 

ούτε υπήρξε μαρτυρία για ύπαρξη ναρκών ή υπολειμμάτων πυρομαχικών από τους 

ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

 Εφόσον μετά τη γενική έρευνα υπάρχουν κριτήρια που δεν πληρούνται, ακολουθεί 

τεχνική έρευνα και αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ναρκών, ακολουθεί εκκαθάριση. 

 Υπάρχουν μολυσμένες περιοχές σε 12 επαρχίες της χώρας, με νάρκες που 

τοποθετήθηκαν την περίοδο 1990-96 και υπολογίζεται ότι είναι 62.082 νάρκες κατά 

προσωπικού και 21.269 αντιαρματικές
126

. Μέχρι το 2012 εκκαθαρίστηκαν και επιστράφηκαν 

στους πολίτες για χρήση 67.278.781 τ.μ. γης. Βρέθηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 16.399 

νάρκες και άλλα είδη πυρομαχικών. Όλες οι επαρχίες διαθέτουν ενημερωμένους χάρτες με τα 

όρια των ύποπτων περιοχών. Κατά τη διάρκεια του 2012 το Τάγμα εκκαθάρισης ναρκοπεδίων 

καθάρισε συνολική έκταση 91.758 τ.μ. Απομένουν για εκκαθάριση από νάρκες περίπου 2.4 

τ.χλμ. Σε έκρηξη που σημειώθηκε το 2011 σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα πυρομαχικά 

που διασκορπίστηκαν μόλυναν μια περιοχή ακτίνας 5 χλμ. Το Τάγμα εκκαθάρισης 

ναρκοπεδίων καθάρισε την περιοχή εκτός των εγκαταστάσεων και συνεχίζει την εκκαθάριση 

εντός του στρατοπέδου. Για εκκαθάριση από άλλα πυρομαχικά απομένουν 7,3 τ.χλμ., ενώ η 

συνολική έκταση των ύποπτων περιοχών ανέρχεται σε 685,5 τ.χλμ
127

. Το 64,2% της γης που 

παραμένει μολυσμένη είναι αγροτική γη. 

 Η χώρα προχώρησε στην καταστροφή 199.000 αποθηκευμένων ναρκών κατά 

προσωπικού σε τρεις φάσεις, από το Σεπτέμβριο του 2001 μέχρι τον Οκτώβριο του 2002. 

Επιπλέον κατέστρεψε 45.579 πυροδοτικούς μηχανισμούς ναρκών κατά προσωπικού. Οι 

παραπάνω διαδικασίες έλαβαν χώρα ενώπιον διεθνών παρατηρητών. Αυτή τη στιγμή η χώρα 

διατηρεί λιγότερες από 7.000 νάρκες. Το συνολικό κόστος για την καταστροφή των ναρκών 

και των πυροδοτικών μηχανισμών ανήλθε στις 110.643 €
128

. Η χώρα διατηρεί αριθμό ναρκών 

για την εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με την εκκαθάριση και καταστροφή. 

 Όσον αφορά στα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά, 5 επαρχίες της χώρας παραμένουν 

μολυσμένες, σε μια έκταση 3.454.466 τ.μ., με εκτιμώμενη ποσότητα πυρομαχικών 5.051 
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τεμάχια. Μέχρι το τέλος του 2013 είχαν εκκαθαριστεί 1.145.129 τ.μ. σε 4 επαρχίες και είχαν 

ανευρεθεί 164 πυρομαχικά
129

. Η χώρα έχει αναλάβει την υποχρέωση της πλήρους 

εκκαθάρισης ως την 1
η
 Αυγούστου 2020. 

 Στο τέλος του 2012 η Κροατία είχε αποθηκευμένα 7.235 πυρομαχικά, που περιέχουν 

178.785 υποπυρομαχικά. Σχεδιάζεται η καταστροφή τους, πλην ενός μικρού αριθμού που θα 

διατηρηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις, η 

καταστροφή των πυρομαχικών μπορεί να ολοκληρωθεί σε 1-2 έτη. Η χώρα αναζητά 

πιστώσεις και σε περίπτωση που χρειαστεί να προχωρήσει με ίδιους πόρους η διαδικασία θα 

ολοκληρωθεί το 2018. Μέχρι το τέλος του 2012 είχαν καταστραφεί 159 πυρομαχικά. Η χώρα 

σχεδιάζει να διατηρήσει 14 πυρομαχικά διαφόρων τύπων για εκπαιδευτικούς σκοπούς
130

. 

 Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη διαδικασία σχεδίασης, εφαρμογής και 

παράδοσης της γης είναι σημαντική. Στην Κροατία υπάρχει υψηλή συμμετοχή της τοπικής 

κοινωνίας στη διαδικασία έρευνας. Η απόφαση για αποχαρακτηρισμό γης λαμβάνεται από 

τον ίδιο το Διευθυντή του CROMAC, μετά την υποβολή εμπεριστατωμένης πρότασης από 

τον επικεφαλής του αντίστοιχου  περιφερειακού γραφείου του CROMAC. 

 Η εκπαίδευση και η ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα ναρκών κρίθηκε 

απαραίτητη, κυρίως λόγω της ανάγκης να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί ακόμα ο κίνδυνος για 

νέα θύματα. Κρατικοί φορείς και ΜΚΟ οργανώνουν προγράμματα για την ενημέρωση και 

κατάρτιση του κοινού, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, αλλά και για εξειδικευμένα 

ακροατήρια (αγρότες, κυνηγούς, ψαράδες, κ.λπ.) με σκοπό τη μείωση του αριθμού των 

θυμάτων. Σημαντική στον τομέα της ενημέρωσης ήταν η συμβολή των ΜΜΕ, καθώς και η 

εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων. Επίσης οι πολίτες ενημερώνονται και 

παροτρύνονται να παραδώσουν ότι οπλισμό και πυρομαχικά κατέχουν από την περίοδο του 

πολέμου. Το κείμενο της συνθήκης της Οτάβας και όλα τα πρωτόκολλα που υπέγραψε η 

χώρα δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι διαθέσιμα και 

διαδικτυακά. Συντονιστής όλων των προγραμμάτων είναι το CROMAC. 

 Η βοήθεια στα θύματα παρέχεται μέσω του συστήματος υγείας και του συστήματος 

κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και από ΜΚΟ. Στατιστικά, ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων 

είναι άνδρες και τα περισσότερα ατυχήματα μετά τον πόλεμο σχετίζονται με αγροτικές 
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εργασίες. Κυβερνητική Επιτροπή για άτομα με αναπηρίες είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση 

της Εθνικής Στρατηγικής της χώρας.  

 Η συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών φορέων και των λοιπών φορέων που 

δραστηριοποιούνται σε θέματα εκπαίδευσης και παροχής βοήθειας στα θύματα κρίνεται ως 

επιτυχής. 

 β. Βοσνία – Ερζεγοβίνη 

 Οι νάρκες αποτελούν ένα από τα κύρια προβλήματα της χώρας από απόψεως 

ασφαλείας και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Παρά το γεγονός ότι έχει καταβληθεί 

σημαντική προσπάθεια για την εκκαθάριση της χώρας, το πρόβλημα παραμένει έντονο διότι 

η διασπορά των ναρκών είναι μεγάλη και τις περισσότερες φορές σε  μη τυποποιημένα 

ναρκοπέδια και χωρίς έγγραφα ή άλλα στοιχεία που να βοηθούν στον προσδιορισμό της 

θέσης τους. 

 Η δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη πέρασε από 

τρεις φάσεις
131

. Στην 1
η
 φάση δωρητές δημιούργησαν προγράμματα για να αντιμετωπίσουν 

επείγοντα ανθρωπιστικά ζητήματα και ζητήματα ανακατασκευών και παράλληλα, να θέσουν 

τις βάσεις για τις μελλοντικές δράσεις. Στη 2
η
 φάση οι δωρητές και οι εθνικές αρχές 

προσπάθησαν να αναπτύξουν τις εγχώριες δομές, οι οποίες θα συντόνιζαν μια ολοκληρωμένη 

δράση κατά των ναρκών, χωρίς να στεφθεί η προσπάθεια αυτή με επιτυχία. Στην 3
η
 φάση που 

βρίσκεται σε εξέλιξη, γίνεται προσπάθεια για τη θέσπιση επαρκούς θεσμικού πλαισίου και 

δομών διοίκησης, ώστε να κερδηθεί η εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας και να 

υλοποιηθεί μια εθνική στρατηγική για μια χώρα καθαρή από νάρκες και πυρομαχικά στο 

εγγύς μέλλον. 

 Η 1
η
 φάση διήρκεσε από το 1995 μέχρι το 1997. Τα πρώτα προγράμματα 

υποστηρίχτηκαν οικονομικά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ που χρηματοδότησε την ίδρυση 

του UNMAC
132

, από την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  την οργάνωση 

NPA
133

 και άλλους δωρητές. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου ήταν ότι δεν υπήρχε 

μια σχεδιασμένη δράση και ότι των σύνολο των κονδυλίων διατέθηκε από τη διεθνή 

κοινότητα. 
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 Η 2
η
 φάση (1997-2002) ήταν η περίοδος όπου τέθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία 

εθνικής αρχή, η οποία θα αναλάμβανε το συντονισμό των επιχειρήσεων. Αρχικά ιδρύθηκε το 

1997 μια τριμελής Επιτροπή Αποναρκοθέτησης. Ακολούθως ιδρύθηκε το BHMAC
134

, το 

οποίο ανέλαβε τη καθήκοντα του UNMAC τον Ιούλιο του 1998. Εντούτοις, συνέχισαν να 

υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σχετικά με το συντονισμό της δράσης τόσο πολλών 

εμπλεκομένων φορέων, σε μια χώρα η οποία προσπαθούσε να δημιουργήσει εθνικές δομές 

και να γίνει κράτος. Παρά τη σημαντική συμβολή ΜΚΟ και θεσμικών φορέων, όπως η ΕΕ, η 

αδυναμία συντονισμού, η έλλειψη εθνικής στρατηγικής και κατηγορίες για διαφθορά 

οδήγησαν στη διάλυση της τριμελούς επιτροπής από τον Ύπατο Αρμοστή το 2000. Μια νέα 

επιτροπή διορίστηκε το 2001 και ο νόμος κατά των ναρκών τέθηκε σε ισχύ το 2002. 

 Από το 2002 το Υπουργείο Πολιτικών Υποθέσεων έχει αναλάβει να συντονίσει τη 

δράση κατά των ναρκών. Κύριο εργαλείο του είναι το BHMAC. Οι ΜΚΟ που δραστηριο-

ποιούνται στη χώρα συνεργάζονται αρμονικά με το BHMAC και συντονίζουν τη δράση του 

μέσω αυτού.  

 Το 2002 υιοθετήθηκε ο Νόμος για την Αποναρκοθέτηση και διαμορφώθηκε η πρώτη 

Εθνική Στρατηγική για τις νάρκες για την περίοδο 2002-09. Η στρατηγική αναθεωρήθηκε στο 

τέλος του 2004, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι στόχοι ήταν πολύ αισιόδοξοι. Η αναθεωρημένη 

στρατηγική 2005-09 έθεσε πιο ρεαλιστικούς στόχους και το όραμα για μια χώρα καθαρή από 

νάρκες το 2009
135

.  

 Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπέγραψε τη Συνθήκη της Οτάβας στις 3 Δεκεμβρίου 1997, την 

επικύρωσε στις 8 Σεπτεμβρίου 1998 και έγινε μέλος στις 1 Μαρτίου 1999
136

. Στις 29 

Δεκεμβρίου 2004 η Βουλή θέσπισε νόμο για τροποποίηση του ποινικού κώδικα σχετικά με 

την επιβολή ποινών για παραβίαση της συνθήκης. Επίσης, υπέγραψε τη συνθήκη του Όσλο 

στις 3 Δεκεμβρίου 2008 και την επικύρωσε στις 7 Σεπτεμβρίου 2010. Έγινε μέλος στις 1 

Μαρτίου 2011. Η χώρα δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τη θέσπιση νομοθεσίας για την 

εφαρμογή της συνθήκης
137

. 

 Η κύρια αποστολή της διαμορφωθείσας στρατηγικής για την περίοδο 2009-2019 είναι η 

εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για ένα διαρκές και αποτελεσματικό πρόγραμμα 
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εκκαθάρισης ναρκών, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, αναγκαίου για 

μια φυσιολογική κι ευτυχισμένη ζωή για όλους τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και για 

την πλήρη ένταξη των θυμάτων στην κοινωνία. 

 Οι στρατηγικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι
138

: 

  (1)  Εξάλειψη του κινδύνου από τις νάρκες. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την 

εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για συνεχείς και αποδοτικές επιχειρήσεις 

εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας, τα αναγκαία μέσα, τους απαιτούμενους 

πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό, σε ένα περιβάλλον υψηλής ασφαλείας. 

  (2)  Χρηματοδότηση. Στόχος είναι η εξασφάλιση συνεχούς και σταθερής 

χρηματοδότησης του προγράμματος, τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές 

χρηματοδότησης. 

  (3)  Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του κινδύνου των ναρκών. Στόχος είναι η 

μείωση της απειλής για τον πληθυσμό, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης στο σύνολο της 

χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της ένταξης ανάλογου μαθήματος στα σχολεία. 

  (4)  Παροχή βοήθειας στα θύματα. Στόχος είναι η πλήρης ένταξη των θυμάτων 

στην κοινωνία, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βοηθείας, που θα παρέχει 

κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης. 

  (5)  Τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα. Στόχος είναι η καταβολή συνεχούς 

προσπάθειας για την ανάπτυξη διμερών ή πολυμερών σχέσεων σε θέματα τεχνολογίας, με 

άλλες χώρες ή οργανισμούς ή και ιδιωτικές εταιρίες, που κατέχουν την απαραίτητη 

τεχνογνωσία για τη βελτίωση των τεχνικών δυνατοτήτων της χώρας. 

  (6)  Υποστήριξη και δημοσιοποίηση του προγράμματος. Στόχος είναι να καταστεί 

ο πληθυσμός της χώρας κοινωνός του προγράμματος και των στόχων του, σε συνδυασμό δε 

με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από της συνθήκη της Οτάβας. 

  (7)  Αναθεώρηση της Στρατηγικής 2009-2019. Είναι αναγκαία η περιοδική 

αναθεώρηση της στρατηγικής, ώστε το επιχειρησιακό πλάνο να ακολουθεί τα νέα δεδομένα 

που θα διαμορφώνονται στην πορεία του προγράμματος και να είναι πιο αποτελεσματικό. 

 Όσον αφορά στις μολυσμένες με νάρκες περιοχές
139

 υπάρχουν αρχεία για 19.182 
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ναρκοπέδια. Οι ύποπτες περιοχές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες
140

: 

 Κατηγορία Ι: Ναρκοθετημένες ή Επικίνδυνες Περιοχές. Περιοχές όπου έχει 

επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ναρκών. 

 Κατηγορία ΙΙ: Ύποπτες περιοχές, όπου  η ύπαρξη ναρκών θεωρείται πιθανή.  

 Κατηγορία ΙΙΙ: Περιοχές χωρίς προφανή κίνδυνο: Περιοχές χωρίς υπολείμματα ναρκών 

και μη εκραγέντων πυρομαχικών. 

 Εκτιμάται ότι οι ναρκοθετημένες περιοχές έχουν έκταση 520 τ.χλμ. και περιέχουν περί 

τις 120.000 νάρκες και υπολείμματα πυρομαχικών. Κατά τις επιχειρήσεις του 2012 οι 

ύποπτες περιοχές μειώθηκαν κατά 77,24 τ.χλμ., δηλαδή 53% του τεθέντος στόχου, που ήταν 

146,65 τ.χλμ
141

. 

 Η μείωση των ύποπτων περιοχών γίνεται με γενική και τεχνική έρευνα. Αν η γενική 

έρευνα δεν βρει ίχνη ναρκών τότε, με την πιστοποίηση του BHMAC, η περιοχή 

χαρακτηρίζεται ως μη επικίνδυνη. Αν η γενική έρευνα αποκαλύψει την ύπαρξη ναρκών η 

περιοχή χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη και ακολουθεί τεχνική έρευνα. Με την τεχνική έρευνα 

καθορίζονται τα όρια της ύποπτης περιοχής και εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ναρκών 

ακολουθεί η εκκαθάριση της περιοχής
142

. 

 Κατά τη διάρκεια του 2013 συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες
143

 των περασμένων ετών 

που αποσκοπούν στη μείωση και τελικά την οριστική εξάλειψη του κινδύνου από τις νάρκες 

και τα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά. Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν έρευνα, επισήμανση 

περιοχών, εκκαθάριση περιοχών, παροχή βοήθειας στα θύματα και εκπαίδευση του 

προσωπικού που ασχολείται με όλα τα παραπάνω
144

.  

 Την περίοδο αυτή διεξήχθη έρευνα σε 1.566 διαφορετικές τοποθεσίες, σε μια έκταση 

112,9 τ.χλμ. Η χώρα δεν κατάφερε να πετύχει τους τεθέντες στόχους. Όσον αφορά στην 

επείγουσα επισήμανση περιοχών το BHMAC, σε συνεργασία με ΜΚΟ τοποθέτησε 9.749 
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προειδοποιητικά σήματα, πετυχαίνοντας το 87% των τεθέντων στόχων, ενώ με μόνιμη 

σήμανση σημάνθηκαν 11,82 τ.χλμ. (36% των τεθέντων στόχων) με 1.200 σήματα (24% των 

τεθέντων στόχων). 

 Μέσα στο 2013 ξεκίνησαν 262 έργα εκκαθάρισης σε μια έκταση 14,04 τ.χλμ. Από αυτά 

ολοκληρώθηκαν 191, ενώ 71 είναι σε εξέλιξη. Στις περιοχές που εκκαθαρίστηκαν, 

απαλείφθηκε πλήρως ο κίνδυνος για 14.000 πολίτες, οι οποίοι διαβιούσαν εκεί. Οι 

επιχειρήσεις εκκαθάρισης διεξήχθησαν από ΜΚΟ, από εταιρίες και κρατικούς φορείς, μεταξύ 

των οποίων και ο ομοσπονδιακός στρατός. Η χώρα έχει αναλάβει την υποχρέωση της 

πλήρους εκκαθάρισης από νάρκες ως την 1
η
 Μαρτίου 2019, έχοντας λάβει ήδη μια δεκαετή 

παράταση, όμως την 5ετία 2008-12 δεν κατάφερε να πετύχει τους τεθέντες στόχους και αυτό 

καθιστά δυσκολότερη την προσπάθεια επίτευξης του τελικού στόχου. Ο λόγος είναι η 

έλλειψη κονδυλίων, καθώς έχουν μειωθεί οι δωρεές από τρίτους, αλλά κυρίως η δυνατότητα 

της χώρας να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. 

Στο τέλος του 2013 η έκταση των ύποπτων ναρκοθετημένων περιοχών ήταν, όπως 

προαναφέρθηκε, 1.218,5 τ.χλμ
145

. 

 Αναφορικά με τα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά, στο τέλος του 2013
146

 οι ύποπτες 

περιοχές που είναι μολυσμένες είχαν έκταση 10,5 τ.χλμ., σε 508 διαφορετικές τοποθεσίες. Οι 

επικίνδυνες περιοχές έχουν έκταση 0,54 τ.χλμ. Η χώρα έχει αναλάβει την υποχρέωση της 

πλήρους εκκαθάρισης ως την 1
η
 Μαρτίου 2021 και λόγω της περιορισμένης έκτασης του 

προβλήματος, εκτιμάται ότι θα πετύχει τους στόχους της. 

 Επιπλέον η χώρα έχει καταστρέψει όλα τα αποθέματα ναρκών, εκτός από ορισμένες 

ποσότητες που τηρούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο αριθμός αυτών των ναρκών είναι 

περίπου 1.460, χωρίς πυροδοτικούς μηχανισμούς
147

,  ενώ έχει προχωρήσει και στην κατά-

στροφή όλου του εξοπλισμού κατασκευής ναρκών στο εργοστάσιο που υπήρχε στο Bugojno 

και δεν είναι πλέον σε θέση να κατασκευάζει νάρκες
148

. Η χώρα διατηρεί 30 τεμάχια 

διασκορπιζομένων υποπυρομαχικών για λόγους εκπαίδευσης, ενώ υπάρχουν ακόμα 345 

υποπυρομαχικά στην κατοχή του στρατού τα οποία προορίζονται για καταστροφή και από 

τότε που η χώρα προσχώρησε στη συνθήκη του Όσλο έχουν καταστραφεί 16.128 τεμάχια 
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υποπυρομαχικών
149

. 

 Το πρώτο ετήσιο εθνικό σχέδιο για εκπαίδευση του πληθυσμού εγκρίθηκε στα μέσα του 

2003 και ενσωματώθηκε στην εθνική στρατηγική το 2004
150

. Κατά τη διάρκεια του 2004 

τρεις ΜΚΟ πραγματοποίησαν έρευνες στον πληθυσμό, ώστε να διαπιστώσουν το επίπεδο 

ενημέρωσης και να διαμορφώσουν τους στόχους της στρατηγικής. Οι έρευνες όμως 

επικεντρώθηκαν σε σχολεία, και, ως εκ τούτου, απαιτείται να γίνουν αντίστοιχες έρευνες σε 

ενήλικες και κυρίως στις αγροτικές περιοχές όπου σημειώνονται και τα περισσότερα 

ατυχήματα. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση του πληθυσμού των μολυσμένων 

περιοχών, ενώ οργανώθηκαν και προγράμματα για σχολεία. Επίσης οργανώθηκε σεμινάριο 

για επιθεωρητές. Συνολικά οργανώθηκαν 20 προγράμματα στα οποία εκπαιδεύτηκαν 25.244 

άτομα
151

.  

 Η παροχή βοήθειας στα θύματα ήταν το τελευταίο πράγμα με το οποίο ασχολήθηκαν οι 

αρχές στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Αρχικά αποτέλεσε αντικείμενο ενασχόλησης διεθνών 

οργανισμών. Η προσπάθεια του κράτους ξεκίνησε από το 2002 και τα πρώτα στοιχεία για τις 

ανάγκες των θυμάτων συγκεντρώθηκαν το 2003. Οι εισηγήσεις που προέκυψαν 

ενσωματώθηκαν στην αναθεωρημένη στρατηγική του 2004
152

. Η βοήθεια παρέχεται σε 

κοινωνικά ιδρύματα, νοσοκομεία, κλινικές, και κέντρα αποκατάστασης. Υπάρχουν 63 κέντρα 

αποκατάστασης, ενώ κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξαν σημαντικές νομοθετικές βελτιώσεις 

σε θέματα που αφορούν στην κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική αποκατάσταση των 

θυμάτων
153

. Το 2013 οργανώθηκαν 6 προγράμματα υποστήριξης θυμάτων, για την παροχή 

οικονομικής, κοινωνικής, ιατρικής και νομικής υποστήριξης σε 175 άτομα
154

. 

 Το BHMAC προχώρησε στη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος πληροφοριών για 

τα θύματα των ναρκών, προκειμένου να αναλάβει τον κεντρικό έλεγχο της παροχής βοήθειας, 

ο οποίος ήταν επιμερισμένος στις δύο συνιστώσες δημοκρατίες. Μετά από συνεργασία των 

εμπλεκομένων κρατικών φορέων με άλλους δρώντες, κυρίως ΜΚΟ, διαμορφώθηκε το 2006 
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ένα ερωτηματολόγιο 4 σελίδων, το οποίο θα βοηθούσε την τυποποιημένη συλλογή στοιχείων 

και, κατά συνέπεια, την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών για τα θύματα. 

Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία του συστήματος έγινε σημαντική προσπάθεια για τη 

συγκέντρωση των υπαρχόντων στοιχείων από τις διάφορες ΜΚΟ και την προσαρμογή και 

καταχώρισή τους με βάση το διαμορφωθέν ερωτηματολόγιο. Σημαντικό ζήτημα για την 

απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος είναι η εξασφάλιση πιστώσεων. 

 Το BHMAC συνεχίζει να οργανώνει προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού του, 

ώστε να βελτιώσει τις ικανότητές του και να το καταστήσει ενήμερο για τη νέα τεχνολογία 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οργάνωση της βάσης δεδομένων και της σύνταξης 

αναλυτικών χαρτών, που να απεικονίζουν την κατάσταση στις ύποπτες και επικίνδυνες 

περιοχές, καθώς και τη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης μηχανών για την εκκαθάριση 

περιοχών, όπου αυτό είναι επιτρεπτό από την κλίση και σύσταση του εδάφους και την 

υπάρχουσα βλάστηση. Κατά τη διάρκεια του 2013, 377 συμμετέχοντες από 8 διαπιστευμέ-

νους οργανισμούς παρακολούθησαν 20 προγράμματα κατάρτισης. Επίσης έγιναν αξιολογή-

σεις του προσωπικού που δραστηριοποιείται στις επιχειρήσεις εκκαθάρισης, αλλά και παρο-

χής βοηθείας στα θύματα. Εντός του έτους, 28 οργανισμοί έλαβαν διαπιστευτήρια για να 

δραστηριοποιηθούν στη χώρα. Από αυτούς οι 5 ήταν κρατικοί φορείς, 9 εμπορικές 

επιχειρήσεις, από τις οποίες η μία διεθνής, και 14 ΜΚΟ, από τις οποίες οι 3 διεθνείς. Οι 

οργανισμοί αυτοί απασχολούν 1.529 άτομα, από τα οποία τα 1.115 είναι ναρκαλιευτές και τα 

υπόλοιπα 414 σε λοιπά διοικητικά καθήκοντα
155

.  

 Επίσης η χώρα πέτυχε σταδιακά να αναπτύξει το δικό της πληροφοριακό σύστημα. Το 

πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή η βάση δεδομένων είναι η καρδιά ενός προγράμματος κατά 

των ναρκών. Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται σκαναρισμένες εικόνες και 

δεδομένα από GPS, προκειμένου να μπορεί να αποτυπώνει με αξιόπιστο τρόπο σε χάρτη, τα 

στοιχεία που συλλέγονται στο έδαφος. 

 Από το 1998, εκτός από το κεντρικό σύστημα που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του 

BHMAC, δημιουργήθηκαν δυο επιμέρους βάσεις δεδομένων σε κάθε μια από τις συνιστώσες 

οντότητες, ώστε να διευκολυνθεί η αποκεντρωμένη δράση. Η αναβάθμιση της 

χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, με τη βοήθεια και ξένων δωρητών, έδωσε τη δυνατότητα 

για καλύτερη απεικόνιση των δεδομένων και τη δημιουργία ακριβέστατων χαρτών. 
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Παράλληλα, η βάση δεδομένων εμπλουτίστηκε με στοιχεία για τα θύματα και τις ανάγκες 

τους, ώστε να είναι δυνατή η στοχευμένη παροχή βοήθειας. 

 Η μέγιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί με τη σύνδεση του συστήματος με τα συστήματα 

των περιφερειακών γραφείων, κάτι που διευκολύνει την ταχεία εισαγωγή δεδομένων, από τις 

έρευνες και τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης που γίνονται σε όλη τη χώρα
156

. 

 Η χώρα δεν έχει εκπληρώσει ακόμα πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

συνθήκη της Οτάβας. Τα έγγραφα για την αποδέσμευση γης βρίσκονται υπό αναθεώρηση. Η 

συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, καθώς και των τοπικών και εθνικών αρχών στη 

διαδικασία αποδέσμευσης γης είναι υψηλή. Τα κριτήρια αποδέσμευσης της γης καθορίζονται 

με μέτριες προδιαγραφές. Υπάρχει μόνιμη σήμανση στη γη που αποδεσμεύτηκε. Οι εταιρίες 

που έχουν αναλάβει το έργο της εκκαθάρισης έχουν συγκεκριμένους ρόλους και ευθύνες. Η 

ενημέρωση της εθνικής βάσης δεδομένων είναι ομαλή.  

 Η χώρα χρειάζεται οικονομική βοήθεια προκειμένου να προχωρήσει στην εκκαθάριση 

περιοχών, στην εκπαίδευση του πληθυσμού και στην παροχή βοήθειας στα θύματα. Το 

γεγονός, όμως, ότι τα ποσά που διατίθενται από διεθνείς οργανώσεις δεν είναι απεριόριστα, 

καθιστά επιτακτική την ανάγκη για αξιοποίησή τους μα τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

συμβάλλοντας εκτός των άλλων στην προσπάθεια για ανάπτυξη. Αυτό συνεπάγεται 

αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων όχι μόνο γι’ αυτό καθαυτό το έργο της εκκαθάρισης 

μιας περιοχής, αλλά και για έργα ανάπτυξης, τα οποία όμως προϋποθέτουν ότι οι περιοχές 

ανάπτυξης έχουν ήδη εκκαθαριστεί ή εκκαθαρίζονται. Έτσι απαιτείται η στενή και αρμονική 

συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων που ασχολούνται με το έργο της εκκαθάρισης και 

αυτών που προωθούν το πρόγραμμα ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση κρίσιμο ρόλο παίζει η 

κατανόηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. 

 Παράδειγμα τέτοιας δράσης είναι η αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους δήμους 

Stolac και Berkovici
157

, έργο το οποίο η τοπική κοινωνία έκρινε σημαντικό για την 

επικοινωνία της με την υπόλοιπη χώρα και τη δυνατότητα μεταφοράς των αγροτικών 

προϊόντων που αποτελούν τη βάση της οικονομίας της περιοχής. 

 Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δε θα πρέπει να διατίθενται όλοι οι πόροι μόνο 

για την εκκαθάριση των μολυσμένων περιοχών, αλλά, παράλληλα, και για την ανάπτυξη, 
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ώστε οι κοινότητες να καταστούν βιώσιμες και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των 

κατοίκων τους. Άλλωστε είναι γνωστό ότι σε περιοχές όπου δεν έχει ενισχυθεί η ανάπτυξη 

πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να διακινδυνεύουν εργαζόμενοι σε ύποπτες περιοχές, καθώς 

δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση, με ολέθρια αποτελέσματα σε αρκετές περιπτώσεις.  

 Στην ίδια περιοχή ο σύλλογος κυνηγών ανέλαβε την πρωτοβουλία να καθορίσει και να 

σημάνει μια ασφαλή περιοχή για κυνήγι, αλλά και για προσέλκυση τουριστών, ευνοώντας 

έτσι την ανάπτυξη της περιοχής.  

 γ. Σερβία 

 Η Σερβία παρέλαβε της υποχρεώσεις που είχε αναλάβει το κράτος Σερβίας – 

Μαυροβουνίου μετά την ανεξαρτητοποίηση του Μαυροβουνίου τον Ιούνιο του 2006. Η 

Σερβία – Μαυροβούνιο είχε προσχωρήσει στη Συνθήκη της Οτάβας στις 18 Σεπτεμβρίου 

2003 και έγινε μέλος στις  1 Μαρτίου 2004
158

. Αντίθετα, δεν έχει προσχωρήσει ακόμα στη 

Συνθήκη του Όσλο, αν και προτίθεται να το πράξει. Παρόλα αυτά έπαιξε ενεργό ρόλο στις 

διεργασίες που προετοίμασαν το έδαφος για τη διάσκεψη του Όσλο. Μέχρι σήμερα 

συμμετέχει στις διάφορες εργασίες και συνέδρια μόνο ως παρατηρητής. 

 Αρχικά, η μόνη μολυσμένη περιοχή θεωρούταν το Δημοτικό Διαμέρισμα του Sid κοντά 

στα σύνορα με την Κροατία και θεωρήθηκε ότι η χώρα θα μπορούσε να ολοκληρώσει την 

εκκαθάριση μέχρι το 2009. Στην πορεία διαπιστώθηκε, όπως προαναφέρθηκε, ότι υπάρχουν 

ύποπτες περιοχές στη νότια Σερβία, με νάρκες που είχαν τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της 

σύρραξης στο Κόσσοβο, στα Δημοτικά Διαμερίσματα Bujanovac και Preševo και 

εντοπίστηκαν μόλις το 2009
159

. 

 Παρά τις σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες η χώρα πραγματοποίησε σημαντικό έργο 

όσον αφορά στην εκκαθάριση περιοχών
160

. Από το 2003 μέχρι το 2012 έχουν εκκαθαριστεί 

46 περιοχές συνολικής έκτασης 6.070.810 τ.μ., όπου βρέθηκαν 840 αντιαρματικές νάρκες, 

4.007 νάρκες κατά προσωπικού και 296 μη εκραγέντα πυρομαχικά. 

 Στα σύνορα με την Κροατία η εκκαθάριση ολοκληρώθηκε το 2009. Εκκαθαρίστηκαν 

44 περιοχές συνολικής έκτασης 5.906.791 τ.μ., όπου βρέθηκαν 840 αντιαρματικές νάρκες, 

4.003 νάρκες κατά προσωπικού και 296 μη εκραγέντα πυρομαχικά. Αυτό είχε ως συνέπεια
161

: 
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 α. Την απόδοση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στους ιδιοκτήτες τους.  

 β. Την επισκευή δρόμων και αποστραγγιστικών έργων, συμβάλλοντας έτσι στην 

αποτροπή των πλημμυρών και της μόλυνσης πόσιμου νερού. 

 γ. Την επισκευή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. 

 δ. Την κατασκευή και χρήση της πιο πολυσύχναστης συνοριακής διάβασης με την 

Κροατία, της διάβασης “Batrovci”. 

 ε. Τη διευκόλυνση του έργου της αστυνομίας, προς αποτροπή της παράνομης 

μετανάστευσης και άλλων παράνομων πράξεων. 

 Στη Νότια Σερβία συνεχίζονται οι προσπάθειες για εκκαθάριση με σκοπό: 

 α. Την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων και κυρίως των παιδιών 

και των δασκάλων. 

 β. Την εξασφάλιση των συνθηκών για δασική εκμετάλλευση, ανάπτυξη της 

κτηνοτροφίας και τη συλλογή μανιταριών. 

 γ. Την περιβαλλοντική προστασία και τη λήψη μέτρων πρόληψης πυρκαγιών. 

 δ. Τη δυνατότητα ανάπτυξης βιοτεχνιών και βιομηχανιών που θα συμβάλλουν στην 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και θα σταματήσουν τη μετανάστευση των κατοίκων προς 

αναζήτηση εργασίας. 

Μέχρι το Μάρτιο του 2013 είχαν εκκαθαριστεί 2 περιοχές με έκταση 164.019 τ.μ. και 

βρέθηκαν 4 νάρκες κατά προσωπικού. 

 Στις περιοχές όπου υπάρχουν διασκορπιζόμενα πυρομαχικά έχει ολοκληρωθεί η 

εκκαθάριση σε 42 περιοχές με συνολική έκταση 7.982.312 τ.μ. και έχουν βρεθεί και 

καταστραφεί 2.235 τεμάχια διασκορπιζομένων πυρομαχικών και άλλων μη εκραγέντων 

πυρομαχικών. Σημαντική επιχείρηση αποτέλεσε η εκκαθάριση του αεροδρομίου της Νις, 

καθώς και 4 περιοχών στο όρος Kopaonik και 2 τοποθεσιών στο Kraljevo. Στις περιοχές 

αυτές αποκαταστάθηκαν νοσοκομεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κατασκευάστηκαν 

κατοικίες. Επίσης επιδιορθώθηκαν υποδομές για σκι, ενώ εργασίες ανακατασκευής έγιναν και 

στο αεροδρόμιο της Νις
162

. 

 Η Σερβία χρησιμοποίησε ειδικές μεθόδους και εξελιγμένο τεχνικό υλικό για την 
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καταστροφή διασκορπιζομένων πυρομαχικών στη Νις, στο Kraljevo και στο όρος Kopaonik. 

Το έδαφος καθαρίστηκε σε βάθος 50 εκατοστών
163

. 

 Επιπλέον έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω επιχειρήσεις: 

  (1) Στις κατεστραμμένες γέφυρες των ποταμών Δούναβη και Σαύου βρέθηκαν 

6 βόμβες, ενώ έχει ερευνηθεί μια έκταση 3.900.000 τ.μ. πέριξ του π. Δούναβη στο Novi Sad 

και στη Beska και πέριξ του π. Σαύου στο Βελιγράδι. 

  (2) Το 2004 καθαρίστηκε η κοίτη του Δούναβη στο ύψος της οδικής γέφυρας 

Beska. 

  (3) Το 2004 αφαιρέθηκε μια βόμβα από το πρώην κτίριο της Κινεζικής 

Πρεσβείας στο Βελιγράδι. 

  (4) Το 2009 έγινε έρευνα σε περιοχές γύρω από τους ποταμούς Δούναβη και 

Σαύο, σε μια έκταση 6.618.000 τ.μ. που περιλάμβανε τον έλεγχο σημαντικών έργων 

υποδομής. 

  (5) Την περίοδο Ιούνιος 2011-Φεβρουάριος 2013 έγινε έρευνα και εκκαθάριση 

του λιμένα Prahovo στο Δούναβη. 

  (6). την περίοδο 2009-2012 εκκαθαρίστηκαν 6 επικίνδυνες τοποθεσίες στην 

περιοχή του Paracin, με συνολική έκταση 2.547.019 τ.μ. όπου βρέθηκαν και καταστράφηκαν 

10.608 πυρομαχικά διαφόρων τύπων από την έκρηξη που είχε καταστρέψει τις στρατιωτικές 

αποθήκες. Απομένει προς εκκαθάριση μια έκταση 2.500.000 τ.μ. 

 Το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας παραμένει η εκκαθάριση των περιοχών στο 

νότιο τμήμα της. Στα Δημοτικά Διαμερίσματα Bujanovac και Preševo δεν υπάρχουν χάρτες ή 

αναφορές για τα ναρκοπέδια. Οι ύποπτες περιοχές που πρέπει να ελεγχθούν έχουν έκταση 3,5 

εκατ. τ.μ. και περιλαμβάνουν πλήθος κατοικημένων τόπων. Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία 

με το ITF και το NPA, με βάση πληροφορίες από τη Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, την 

αστυνομία και τον τοπικό πληθυσμό, καθώς και από τα αρχεία ατυχημάτων που έχουν συμβεί 

στην περιοχή. 

 Οι εκκαθαρίσεις συνεχίζονται, ενώ η χώρα ζήτησε παράταση για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της Συνθήκης της Οτάβας μέχρι το 2019, διότι
164
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  (1) Οι νάρκες στις περιοχές του Bujanovac και Preševo εντοπίστηκαν μόλις το 

2009 και απαιτείται χρόνος για την εκκαθάρισή τους. 

  (2) Οι προς εκκαθάριση περιοχές είναι δύσκολα προσβάσιμες και η στρώση 

έγινε με μη τυποποιημένες μεθόδους. 

  (3) Δεν υπάρχουν αρχεία στρώσης. 

  (4) Η έκταση της ύποπτης περιοχής είναι σημαντική. 

  (5) Μέχρι το Μάρτιο του 2013 μόνο το 1/3 της περιοχής είχε προσδιοριστεί ως 

επικίνδυνη περιοχή και είχε αρχίσει η εκκαθάριση. 

  (6) Η υπόλοιπη περιοχή ερευνάται για να καθοριστεί αν είναι επικίνδυνη ή 

καθαρή. 

 Σκοπός του SMAC σε συνεργασία με το NPA είναι η ολοκλήρωση της έρευνας στη 

Νότια Σερβία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2015
165

. Τα κυριότερα προβλήματα σ’ αυτή την 

προσπάθεια είναι η έλλειψη αρχείων ναρκοθέτησης, το δυσπρόσιτο του εδάφους και οι 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις περιοχές έρευνας. Εκτιμάται ότι 1.023.951 τ.μ. θα 

αποδοθούν, ενώ 1.056.049 τ.μ. θα κριθούν ως επικίνδυνες περιοχές και θα πρέπει να 

εκκαθαριστούν. 

 Εκτός από τις επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης στις ήδη 

καθορισθείσες επικίνδυνες περιοχές και θα σχεδιαστούν νέες για τις επικίνδυνες περιοχές που 

θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Η  προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές 

που επηρεάζουν περισσότερο τη ζωή των πολιτών. Το κόστος εκκαθάρισης ενός τ.μ. 

κυμαίνεται από 0,8 μέχρι 1,3 € και το συνολικό κόστος για τις επικίνδυνες περιοχές εκτιμάται 

στα 2,5 εκατ. €, τα οποία η χώρα ελπίζει ότι θα συγκεντρώσει από δωρητές. 

 Αντίστοιχα για τις περιοχές που είναι μολυσμένες με διασκορπιζόμενα πυρομαχικά η 

χώρα θα διαθέσει τα κονδύλια για την έρευνα και τον καθορισμό των επικίνδυνων περιοχών 

και ελπίζει στη βοήθεια των δωρητών για τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης. 

 Στις επιχειρήσεις εκκαθάρισης δραστηριοποιούνται 15 εταιρίες, 5 από τη Σερβία, 5 από 

τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 1 από την Κροατία, 2 από τη Ρωσία και 2 από τη Γερμανία. 

 Το πλάνο της χώρας ανά έτος είναι το ακόλουθο
166
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  (1) Το 2013 έρευνα 832.000 τ.μ. και εκκαθάριση 489.276 τ.μ. 

  (2) Το 2014 έρευνα 606.000 τ.μ και εκκαθάριση 572.116 τ.μ. 

  (3) Το 2015 έρευνα 642.000 τ.μ και εκκαθάριση 414.668 τ.μ. 

  (4) Το 2016 εκκαθάριση 256.185 τ.μ. 

  (5) Το 2017 εκκαθάριση 247.000 τ.μ. 

  (6) Το 2018 εκκαθάριση 160.000 τ.μ. 

  (7) Το 2019 εκκαθάριση 138.000 τ.μ. 

 Το κόστος για την έρευνα θα καλυφθεί από κρατικά κονδύλια και το κόστος της 

εκκαθάρισης από δωρητές. 

 Η χώρα διατηρεί ένα απόθεμα 3.149 ναρκών διαφόρων τύπων για λόγους εκπαίδευσης, 

ενώ από τότε που υπέγραψε τη συνθήκη της Οτάβας έχει προβεί στην καταστροφή 1.404.819 

ναρκών
167

.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ζ»  Συμβολή της διεθνούς κοινότητας 

 Η συμβολή της διεθνούς κοινότητας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προέκυψαν στις χώρες αναφοράς μετά το πέρας του πολέμου υπήρξε καταλυτική, ιδιαίτερα 

αμέσως μετά τον πόλεμο, όταν τα προβλήματα ήταν εντονότερα και δεν υπήρχε η κατάλληλη 

οργάνωση και υποδομή για την αντιμετώπισή τους. Η συνδρομή της θα συνεχίσει να είναι 

απαραίτητη μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο της εκκαθάρισης των μολυσμένων περιοχών και 

της απόδοσής τους στις  τοπικές κοινωνίες. 

 Η βοήθεια που δόθηκε στις τρεις χώρες ήταν πρωτίστως οικονομική, αλλά παράλληλα 

υπήρξε υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης, τεχνογνωσίας, εξειδικευμένου προσωπικού, 

κατάρτισης και οργάνωσης προγραμμάτων υποστήριξης των θυμάτων. Η εμπειρία διεθνών 

οργανισμών και ΜΚΟ από ανάλογες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές του πλανήτη αποτέλεσε 

πολύτιμο οδηγό για τη συστηματική οργάνωση της παρεχόμενης υποστήριξης. 

 Στην περιοχή δραστηριοποιήθηκε σημαντικός αριθμός διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ, 

από τις οποίες κάποιοι δραστηριοποιούνται και σε άλλες περιοχές της γης, ενώ ορισμένες 

έχουν σαν αποκλειστική περιοχή δράσης τη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Θα ήταν πρακτικώς 

αδύνατο να εξεταστεί η δράση όλων αυτών στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, κρίνεται 
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όμως σκόπιμο να γίνει αναφορά σε αυτούς που διαδραμάτισαν και συνεχίζουν να 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις χώρες αναφοράς. 

1. ΟΗΕ 

 Ο ΟΗΕ είχε παρουσία στην περιοχή ήδη κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η χώρα στην 

οποία δραστηριοποιήθηκε κυρίως ήταν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Τον Ιανουάριο του 1996 το 

υπουργικό συμβούλιο τις Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ζήτησε τη βοήθεια του ΟΗΕ για να ξεκινήσει 

το δύσκολο έργο της εκκαθάρισης της χώρας από τις νάρκες. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε το 

UNMAC. Αρχικά ανατέθηκε σε μια αμερικανική εταιρία το έργο της επάνδρωσης, 

εκπαίδευσης, εξοπλισμού και υλοποίησης των εργασιών αποναρκοθέτησης. Το κύριο ζήτημα, 

όμως, ήταν η εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος. Υπήρχαν καταγεγραμμένα 16.600 

ναρκοπέδια, τεράστιος αριθμός για το μέγεθος της χώρας και τα 50 ατυχήματα κατά μέσο όρο 

ανά μήνα πίεζαν για ανάληψη δράσης. Παράλληλα ξεκίνησε η προσπάθεια για ενημέρωση 

του πληθυσμού. Η προσπάθεια είχε αποτέλεσμα, καθώς μέχρι το 1998 ό αριθμός των 

ατυχημάτων μειώθηκε σε 30 ανά μήνα. Ατυχώς, δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία για χώρες 

με το έδαφος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αντιθέτως δε, η εμπειρία της Βοσνίας αξιοποιήθηκε 

στη συνέχεια σε άλλες χώρες. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 1998, αφού 

συνέβαλε, εκτός των άλλων, στην παραγωγή αξιόπιστων χαρτών με τα ναρκοπέδια. Τον 

Ιούλιο του 1998 ο συντονισμός πέρασε στο BHMAC. Εντούτοις, μέρος του προσωπικού που 

εργαζόταν στο UNMAC συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του
168

.  

 Επιπλέον ο οργανισμός μέσω προγραμμάτων που αναπτύσσει, συμβάλλει στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις χώρες αναφοράς.  

 Το χαρτοφυλάκιο του ΟΗΕ για τη δράση κατά των ναρκών δίνει τη δυνατότητα σε 

κυβερνήσεις, ΜΚΟ και άλλες διεθνείς οργανώσεις να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους 

και να αναζητήσουν πόρους για την υλοποίησή τους. Η διαδικασία που προβλέπεται είναι η 

εξής: Η ενδιαφερόμενη οργάνωση υποβάλλει τις ανάγκες της μέσω του κρατικού αντιπροσώ-

που της στον ΟΗΕ μαζί με το σχέδιο δράσης της. Εκεί το σχέδιο εξετάζεται ως προς την 

πληρότητά του και τίθεται μέσω μιας λίστας στη διάθεση των δωρητών, οι οποίοι επιλέγουν 

το πρόγραμμα που επιθυμούν να υποστηρίξουν. Η υπεύθυνη οργάνωση είναι υποχρεωμένη 

να αναφέρει την πρόοδο στην υλοποίηση του προγράμματος. 

 Το χαρτοφυλάκιο ξεκίνησε το 1998 με μικρή συμμετοχή χωρών και προγραμμάτων, 
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που αυξήθηκαν σημαντικά ήδη από τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας του. Τα τελευταία χρόνια 

το ενδιαφέρον στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε προγράμματα που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη. 

 Η συμμετοχή και υποβολή προγραμμάτων δε σημαίνει ότι θα χρηματοδοτηθούν 

οπωσδήποτε. Το 2010 για προγράμματα 589 εκατ.$, η χρηματοδότηση ήταν μόνο 24 εκατ.$. 

Κύριοι λόγοι ήταν η παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά και η ανεπαρκής αιτιολόγηση 

πολλών προγραμμάτων. Εντούτοις η δράση μέσω του χαρτοφυλακίου καλύπτει πλέον 

προγράμματα σε 27 χώρες, από 10 το 1998
169

. 

 Το 2009 εννέα χώρες επελέγησαν για να υποστηριχτούν από τα ΗΕ σε θέματα 

ανάπτυξης για τους στόχους της χιλιετίας
170

. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ήταν μία από αυτές. Οι 

στόχοι του προγράμματος είναι οκτώ
171

 και η επιδίωξη είναι η επίτευξή τους από όλες τις 

χώρες μέλη του ΟΗΕ μέχρι το 2015. Κάποιοι από αυτούς συνδέονται άμεσα με την 

κατάσταση της χώρας λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων και ύποπτων περιοχών.  

 Όσον αφορά στην επίτευξη του έβδομου στόχου, στην προστασία του περιβάλλοντος, 

ένα από τα προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα αφορά και στην κατάλληλη διαχείριση 

των πόρων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 5.5 εκατ.$ από την κυβέρνηση της Ισπανίας. 

Αρκετοί από τους επιμέρους στόχους του προγράμματος συνδέονται με τα προβλήματα που 

δημιούργησε στη χώρα η μόλυνση με νάρκες και πυρομαχικά, όπως η αποτελεσματική 

διαχείριση των φυσικών πόρων και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου μέσω της ανάπτυξης 

των υποδομών, κυρίως σε υποβαθμισμένες περιοχές, στις περιοχές δηλαδή που υπέστησαν τις 

μεγαλύτερες ζημιές και όπου η ανάπτυξη καθυστερεί, διότι πρέπει να προηγηθούν τα έργα 

εκκαθάρισης. Η επίτευξη των στόχων θα συμβάλλει καταλυτικά στη μείωση της φτώχιας και 

στην κοινωνική επανένταξη μεγάλων ομάδων πολιτών
172

. 

 Αντίστοιχο τριετές πρόγραμμα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων υποστηρίζεται 

επίσης από την κυβέρνηση της Ισπανίας με 4,45 εκατ.$. Σημαντικοί στόχοι του 

προγράμματος είναι η πρόσβαση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στα δίκτυα πόσιμου 

νερού και αποχέτευσης, πρόβλημα που υφίσταται σε μεγαλύτερο βαθμό στις περιοχές όπου 
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είχαν πληγεί περισσότερο οι υποδομές, δηλαδή στις ύποπτες και επικίνδυνες περιοχές
173

. 

 Για την υποστήριξη της χώρας στην υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας εμπλέκονται 

συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΟΗΕ και συγκεκριμένα: 

 α. UNDP (United Nations Development Programme)
174

 

 Πρόγραμμα των ΗΕ που αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε χώρες που έχουν ανάγκη, 

ώστε να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού τους. Ο κύριος στόχος του 

προγράμματος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι η εξάλειψη της φτώχιας και αυτός θα επιτευχθεί 

μέσω τεσσάρων επί μέρους στόχων, οι οποίοι είναι: η δημοκρατική διακυβέρνηση, η 

οικονομική ανάπτυξη και υποστήριξη προς τους φτωχούς, η ασφάλεια, που περιλαμβάνει την 

καταστροφή ελαφρών όπλων και την αποναρκοθέτηση και η προστασία του περιβάλλοντος. 

 β. UNV (United Nations Volunteers)
175

  

 Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 1996 και έκτοτε έχει 

προσελκύσει 970 διεθνείς και 570 εγχώριους εθελοντές. Σκοπός είναι η παροχή βοήθειας σε 

διάφορους τομείς στον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση μετά το 

τέλος του πολέμου. Οι εθελοντές τοποθετήθηκαν σε διάφορους διεθνείς και εθνικούς 

οργανισμούς οι οποίοι ανέπτυξαν πολυσχιδή δράση στη χώρα.  

 γ. IOM (International Organization for Migration)
176

 

 Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1951 και ασχολείται με ζητήματα μετανάστευσης. Στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκεται από το 1992. Κατά τη διάρκεια του πολέμου συνεισέφερε στην 

μεταφορά τραυματιών σε άλλες χώρες, εφόσον δεν μπορούσαν να νοσηλευτούν στη χώρα. 

Μετά το τέλος του πολέμου ασχολήθηκε με τον επαναπατρισμό των προσφύγων και την 

παροχή βοήθειας σε όσους ήθελαν να εγκατασταθούν μόνιμα σε τρίτες χώρες. Συνεχίζει να 

παρέχει την υποστήριξή του στην κυβέρνηση της χώρας για ζητήματα παράνομης 

μετανάστευσης και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.  

 Εντούτοις, στην έκθεση προόδου του 2013 επισημαίνεται η αδυναμία της χώρας στην 

επίτευξη των τεθέντων στόχων, λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης των αναγκαίων 
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πιστώσεων
177

. Αυτό οφείλεται τόσο στην ανεπαρκή διάθεση κονδυλίων από την ίδια τη χώρα 

όσο και στη μέτρια συνεισφορά ξένων δωρητών.  

2. ITF
178

 

 Το ITF είναι ο οργανισμός με τη σημαντικότερη δράση στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

Το Μάρτιο του 1998 η κυβέρνηση της Σλοβενίας δημιούργησε το ITF και διέθεσε 1,3 εκατ. $ 

για να χρηματοδοτήσει το εγχείρημα. Σκοπός ήταν η ενεργός υποστήριξη προς τη Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προέκυπταν από την εφαρμογή της 

συνθήκης της Οτάβας. Η προσπάθεια περιλάμβανε τη συγκέντρωση πόρων από δωρητές, οι 

οποίοι ήταν είτε κράτη είτε διάφοροι οργανισμοί και ΜΚΟ και την περαιτέρω διαχείρισή 

τους από το ITF για την κάλυψη προσδιορισμένων αναγκών. Το Δεκέμβριο του 1998 

υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Σλοβενίας και 

της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Το πρώτο πρόγραμμα αφορούσε σε παροχή βοηθείας προς θύματα 

των ναρκών και συγκεκριμένα στην περίθαλψη 33 ατόμων σε κέντρο αποκατάστασης στη 

Σλοβενία. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, ο οργανισμός συγκέντρωσε 7,4 εκατ.$
179

. 

 Το 1999 ο οργανισμός άρχισε να εδραιώνει την παρουσία του. Οι αντικειμενικοί σκοποί 

που τέθηκαν το 1999 ήταν ένα πρόγραμμα αποναρκοθέτησης 2.500.000 τ.μ. στη Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη και ένα πρόγραμμα αποκατάστασης 250 θυμάτων. Τον Απρίλιο του 1999 

ιδρύθηκε γραφείο στο Σαράγεβο με κύριο έργο το συντονισμό από κοντά του έργου της 

αποναρκοθέτησης. Καθιερώθηκε η ετήσια διοργάνωση συνεδρίου δωρητών με τη συμμετοχή 

χωρών και διεθνών οργανισμών, με σκοπό την εξασφάλιση άμεσης οικονομικής 

υποστήριξης. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε η δράση και στην Κροατία με την εκκαθάριση 

482.280 τ.μ., αλλά και στο Κόσσοβο, με την αποστολή αντιπροσώπων για διαπίστωση της 

κατάστασης επί τόπου
180

. 

 Στις 8 Νοεμβρίου 2001 υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ Γιουγκοσλαβίας και ITF για την 

παροχή βοήθειας από το δεύτερο σε θέματα εκπαίδευσης και εξοπλισμού των ομάδων 

εργασίας
181

. Το Φεβρουάριο του 2002 ιδρύθηκε το YUMAC
182

. 
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 Ο Οργανισμός πέτυχε από την αρχή της λειτουργίας του να προσελκύσει το ενδιαφέρον 

αρκετών κρατών και διαφόρων άλλων οργανισμών και ΜΚΟ και να συγκεντρώνει ετησίως 

σημαντικά ποσά, για να μπορεί να υποστηρίζει της δραστηριότητές του
183

. Κατάφερε επίσης, 

με συνετή διαχείριση να διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των διατιθέμενων πόρων σε διάφορες 

δράσεις και λιγότερο στις λειτουργικές του ανάγκες, λειτουργώντας με απόλυτη διαφάνεια, 

καθώς παρουσίαζε αναλυτικά τα έσοδα και τον τρόπο διάθεσής τους στις ετήσιες αναφορές 

του
184

.  

 Στατιστικά, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από επίσημα κράτη και 

λιγότερο από ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς. Το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στα 16 χρόνια 

λειτουργίας του οργανισμού ξεπερνά τα 390 εκατ. $, δηλαδή περί τα 24,5 εκατ. $ κατ’ 

έτος
185

. Το έτος με τα μεγαλύτερα έσοδα ήταν το 2008 (περί τα 34 εκατ. $), ενώ από το 2010 

και μετά παρατηρείται συνεχής μείωση των εσόδων, γεγονός που σχετίζεται πιθανότατα με 

την παγκόσμια οικονομική κρίση. 

 Η διάθεση πιστώσεων, αντίστοιχα, ανήλθε περίπου στα 360 εκατ. $
186

. Το έτος με τις 

μεγαλύτερες δαπάνες ήταν το 2009 (περί τα 32 εκατ. $), κάτι που κρίνεται ως φυσιολογικό, 

αφού το προηγούμενο έτος έκλεισε με τα περισσότερα έσοδα. Τη σταθερή μείωση των 

εσόδων από το 2010 και μετά ακολουθεί και αντίστοιχη μείωση στις δαπάνες. 

 Την περίοδο 1998-2010 το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων – της τάξης του 73% 

κατά μέσο όρο ετησίως – διατέθηκε για επιχειρήσεις εκκαθάρισης. Για βοήθεια προς τα 

θύματα το 5,9%, ενώ μικρότερα ποσά διατέθηκαν για ενημέρωση του πληθυσμού και 

εκπαίδευση (1,1% και 1,13% αντίστοιχα). Σημαντικά ποσά διατέθηκαν από το 2002 και μετά 

για την υποστήριξη των Mine Action Centers των τριών χωρών (της τάξης του 12% κατ’ 

έτος)
187

.  

 Κατά την προαναφερθείσα  χρονική περίοδο η διάθεση των πιστώσεων ανά χώρα ήταν 

περίπου 50% προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 23,2% προς την Κροατία και 9,4% προς τη 

Σερβία
188

.  
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 Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη οι διατιθέμενες πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για 

εκκαθαρίσεις περιοχών και για τη λειτουργία του BHMAC και δευτερευόντως για παροχή 

βοήθειας στα θύματα, για ενημέρωση και κατάρτιση του πληθυσμού και για άλλες ανάγκες.  

 Στην Κροατία οι διατιθέμενες πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά για 

την εκκαθάριση περιοχών, ενώ διατέθηκαν ελάχιστα ποσά για βοήθεια στα θύματα, για 

ενημέρωση και κατάρτιση του πληθυσμού και λοιπές ανάγκες. 

 Στη Σερβία, επίσης, η διάθεση των πιστώσεων αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά σε 

εκκαθάριση περιοχών και ελάχιστα σε βοήθεια στα θύματα και σε προγράμματα 

εκπαίδευσης. Στις 21 Δεκεμβρίου 2009 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των μολυσμένων 

περιοχών στο βόρειο τμήμα της Σερβίας, στα σύνορα με την Κροατία. Το ITF συνέβαλε στην 

προσπάθεια αυτή για 9 χρόνια με περισσότερα από 12,2 εκατ.$
189

. 

 Στο Κόσσοβο δόθηκε προτεραιότητα στην εκκαθάριση περιοχών, όμως διατέθηκαν 

σημαντικά ποσά και για την ενημέρωση του πληθυσμού, ενώ διατέθηκαν λιγότερα για 

βοήθεια προς τα θύματα. 

 Οι εκκαθαρίσεις περιοχών αποτέλεσαν την κυριότερη δραστηριότητα που 

χρηματοδότησε το  ITF. Με την υποστήριξή του εκκαθαρίστηκαν σημαντικές εκτάσεις σε 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία και Κόσσοβο, όπου ανευρέθηκαν και εξουδετερώθη-

καν μεγάλες ποσότητες ναρκών και λοιπών πυρομαχικών. 

 Οι εκτάσεις που εκκαθαρίστηκαν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ήταν κυρίως αγροτικές, αλλά 

τα πρώτα χρόνια εκκαθαρίστηκαν αρκετές κατοικημένες περιοχές, καθώς και σημαντικές 

υποδομές. Στην Κροατία δόθηκε επίσης προτεραιότητα στην εκκαθάριση αγροτικών 

εκτάσεων και δευτερευόντως στις  υποδομές, ενώ οι λιγότερες πιστώσεις διατέθηκαν για την 

εκκαθάριση κατοικιών. Μάλιστα, το ITF ενήργησε για τη διάθεση πιστώσεων για 

εκκαθάριση αγροτικών και κτηνοτροφικών περιοχών στην Κροατία, υποστηρίζοντας 

συγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης, τα οποία εξασφαλίζουν εργασία στον τοπικό 

πληθυσμό και δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για την επιστροφή ανθρώπων που είχαν 

εγκαταλείψει τις εστίες τους. Το πρώτο πρόγραμμα αφορούσε στην αποκατάσταση εκτάσεων 

για την καλλιέργεια μιας γνωστής ποικιλίας κερασιών και το δεύτερο για τη δημιουργία μιας 

μεγάλης κτηνοτροφικής μονάδας
190

. Στη Σερβία, όπου η φύση του προβλήματος ήταν 
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διαφορετική, εκκαθαρίστηκαν τόσο αγροτικές εκτάσεις όσο και κατοικίες και υποδομές. 

Μετά την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων στις ναρκοθετημένες περιοχές το 2009 το βάρος 

έπεσε στην εκκαθάριση των περιοχών που ήταν μολυσμένες με διασκορπιζόμενα 

πυρομαχικά, αλλά η ανακάλυψη νέων ναρκοθετημένων περιοχών στη νότια Σερβία το 2009, 

άλλαξε και πάλι τα δεδομένα. 

 Στο Κόσσοβο το ITF ξεκίνησε τη δράση του το 2000. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2001 

είχαν εκκαθαριστεί όλα τα γνωστά ναρκοπέδια, ενώ όλες οι περιοχές που είχαν βομβαρδιστεί 

με διασκορπιζόμενα πυρομαχικά είχαν καθαριστεί σε αποδεκτό επίπεδο. Βρέθηκαν και 

καταστράφηκαν συνολικά 45.000 πυρομαχικά όλων των τύπων και 30.000.000 τ.μ. γης 

αποδόθηκαν στις τοπικές κοινωνίες
191

.  

 Το 2011 το ITF προχώρησε σε αλλαγή πολιτικής και αποφάσισε τη διάθεση πιστώσεων 

σύμφωνα με τρεις στρατηγικούς στόχους, από τους οποίους οι στόχοι 1 και 2 αφορούσαν στις 

χώρες αναφοράς. Ο στόχος 1 ήταν η  μείωση της απειλής από νάρκες, από ανθρωπιστικής και 

κοινωνικοοικονομικής πλευράς. Ο στόχος 2 ήταν η μείωση των απειλών για την ανθρώπινη 

ασφάλεια από αιτίες περά από τις νάρκες και τα υπολείμματα πυρομαχικών
192

. Εντούτοις, το 

μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων συνέχισε να διατίθεται για εκκαθαρίσεις και λιγότερο για 

άλλες ανάγκες, ενώ η Βοσνία-Ερζεγοβίνη συνέχισε να δέχεται σημαντικά μεγαλύτερη 

βοήθεια από την Κροατία και τη Σερβία. 

 Όπως προαναφέρθηκε, πέρα από την υποστήριξη σε προγράμματα εκκαθάρισης, το ITF 

ασχολήθηκε εξαρχής με την παροχή βοήθειας σε θύματα των ναρκών. Η βοήθεια αρχικά 

αφορούσε σε θύματα από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τα οποία φιλοξενήθηκαν τόσο σε κέντρο 

αποκατάστασης στη Σλοβενία όσο και σε αντίστοιχο κέντρο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με 

έξοδα του ITF. Το 2003 φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά στο κέντρο αποκατάστασης της 

Λιουμπλιάνας θύματα από το Κόσσοβο. Η παροχή βοηθείας συνεχίστηκε σε ετήσια βάση, 

ενώ εκτός από την ιατρική υποστήριξη το ITF προχώρησε και στη χρηματοδότηση 

προγραμμάτων που αφορούσαν στην κοινωνική και οικονομική επανένταξη των θυμάτων 

στην κοινωνία. Αντίστοιχα προγράμματα υποστηρίχτηκαν και στην Κροατία, σε μικρότερη 

όμως έκταση. 

 Παράλληλα αναπτύχθηκαν δράσεις για την ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων και 
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των οικογενειών τους, καθώς και για την ενημέρωση του πληθυσμού για τους κινδύνους από 

τις νάρκες και τα υπόλοιπα πυρομαχικά, ιδιαίτερα στις ύποπτες και επικίνδυνες περιοχές. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενημέρωση των παιδιών σχολικής ηλικίας. Στην επιτυχία 

της προσπάθειας αυτής είχαν σημαντική συμβολή οι διοργανώσεις αθλητικών και 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Έτσι, ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά που διοργανώθηκε για πρώτη 

φορά στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 2003, προσέλκυσε 3.800 παιδιά με τους γονείς τους
193

, με 

αποτέλεσμα να καθιερωθεί η διεξαγωγή του σε ετήσια βάση. Αντίστοιχες αθλητικές 

δραστηριότητες οργανώθηκαν και στην Κροατία. Επιπλέον, την τριετία 2006-2008, σε 

σχολεία της Κροατίας οργανώθηκαν θεατρικές παραστάσεις, κυρίως σε επικίνδυνες και 

ύποπτες περιοχές, μέσω των οποίων οι νεαροί μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σ’ 

αυτές, ενημερώθηκαν για τους κινδύνους από τις νάρκες. Στη Σερβία, τα αντίστοιχα 

προγράμματα ενημέρωσης αφορούσαν κυρίως στους κινδύνους από τα διασκορπιζόμενα 

πυρομαχικά, ενώ από το 2011 και μετά ξεκίνησαν νέα προγράμματα για την ενημέρωση του 

πληθυσμού στη Νότια Σερβία, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας. 

 Σημαντική ήταν η συμβολή του ITF και στην κατάρτιση του προσωπικού που 

ασχολήθηκε με το ζήτημα των ναρκών είτε σε οργανωτικό είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο. Για 

παράδειγμα, το Σεπτέμβριο του 1999 οργανώθηκε στη Λιουμπλιάνα το πρώτο παγκόσμιο 

συνέδριο για τη χρήση σκύλων στην ανεύρεση ναρκών, με τη συμμετοχή 26 χωρών
194

. 

 Το 2002 το ITF οργάνωσε κάποια ιδιαίτερα αντικείμενα εκπαίδευσης και συγκεκριμένα 

ένα σεμινάριο διαχείρισης για υψηλόβαθμα στελέχη και ένα για μεσαίας κατηγορίας στελέχη, 

2 σεμινάρια για EOD
195

, ένα σχολείο για EOD κάτω από το νερό και ένα σχολείο για 

εκπαίδευση και εξοπλισμό
196

. Γενικά, σε όλη την περίοδο δραστηριοποίησής του το ITF 

οργάνωσε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξουδετέρωση των πυρομαχικών, για τον 

έλεγχο και την εξασφάλιση ποιότητας των ομάδων εργασίας, την αποκατάσταση των 

θυμάτων και τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού για την εκκαθάριση ναρκοθετημένων 

περιοχών. 

 Μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του ITF σε συνεργασία με τα MAC των 
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χωρών ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών. Το σύστημα 

χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2002. Σκοπός του 

συστήματος είναι η παραγωγή χαρτών υψηλής ανάλυσης, όπου θα αποτυπώνονται με 

ακρίβεια και με τη βοήθεια δορυφόρων λεπτομερή στοιχεία, που θα διευκολύνουν το έργο 

της εκκαθάρισης και γενικότερα της ανάπτυξης στις χώρες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 

των ναρκών
197

. 

 Επίσης, ο οργανισμός συνέδραμε στη δημιουργία κέντρου ανιχνευτικών σκύλων στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τον Οκτώβριο του 2003 και τα πρώτα 5 σκυλιά διατέθηκαν προς χρήση 

μέσα στο 2004
198

. Τα επόμενα έτη εκπαιδεύτηκαν και παραδόθηκαν στις ομάδες έρευνας 

άλλα 49 σκυλιά. 

 Στο πλαίσιο του δεύτερου στρατηγικού του στόχου το ITF συνδράμει τις χώρες 

αναφοράς στην καταστροφή αποθεμάτων πυρομαχικών, τα οποία λόγω παλαιότητας και 

κακών συνθηκών φύλαξης είναι επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια. Στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη καταστράφηκαν 1.375.784 τεμάχια τέτοιων πυρομαχικών την περίοδο από τον 

Αύγουστο 2012 μέχρι το Δεκέμβριο 2013. Σε αντίστοιχο πρόγραμμα που ξεκίνησε στην 

Κροατία το Δεκέμβριο του 2013 καταστράφηκαν 31.142 τεμάχια πυρομαχικών
199

. 

 Επιπλέον, συνέδραμε την Κροατία στην ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου, η οποία 

στηρίζεται στο συνδυασμό στοιχείων και οδηγεί στη μείωση των ύποπτων περιοχών, χωρίς 

να χρειάζεται έρευνα, επιτυγχάνοντας έτσι μείωση του κόστους και ταχύτερη αποδέσμευση 

εκτάσεων. Το σύστημα δοκιμάστηκε με επιτυχία, σε ένα πρόγραμμα διάρκειας 15 μηνών, σε 

τρεις περιοχές στην Κροατία και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2009
200

. Τότε ξεκίνησε η 

εφαρμογή αντίστοιχου προγράμματος 18 μηνών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το πρόγραμμα 

ολοκληρώθηκε το 2011 και κρίθηκε ως επιτυχημένο, καθώς οι ύποπτες περιοχές μειώθηκαν 

κατά 18,9 τ.χλμ
201

. 

 Τέλος, ήταν σημαντική η συμβολή του οργανισμού στην προώθηση της συνεργασίας 

μεταξύ των χωρών της περιοχής στο θέμα των ναρκών, όπου  αποτέλεσε σταθμό η ίδρυση 
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του SEEMACC (South-Eastern Europe Mine Action Coordination Council), στις 30 

Νοεμβρίου 2000, μετά από συμφωνία της Αλβανίας, της Κροατίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

και του ITF. Το Δεκέμβριο του 2001 εισήλθε επίσημα και η Γιουγκοσλαβία. Σκοπός του ήταν 

ο συντονισμός της δράσης, η ανταλλαγή πληροφοριών και η οργάνωση κοινών 

προγραμμάτων
202

. 

3. Άλλοι οργανισμοί 

 Εκτός από το ITF, στην περιοχή δραστηριοποιούνται και άλλοι οργανισμοί, οι 

περισσότεροι από τους οποίους αναπτύσσουν δραστηριότητες σε πολλές περιοχές του 

πλανήτη και η παρουσία τους στην περιοχή ήταν και είναι σημαντική, διότι ήταν σε θέση, 

λόγω της εμπειρίας τους, να υποστηρίξουν την προσπάθεια των χωρών αναφοράς για επίλυση 

των προβλημάτων από τις νάρκες και τα πυρομαχικά, αναλαμβάνοντας σε πολλές 

περιπτώσεις καθοριστικές πρωτοβουλίες. 

 α. NPA
203

 

 Το ΝΡΑ ανέπτυξε δραστηριότητα ήδη από το 1993
204

 με προγράμματα παροχής 

ανθρωπιστικής βοήθειας και ψυχολογικής – κοινωνικής υποστήριξης σε πρόσφυγες. Από το 

1995 και με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Νορβηγίας επέκτεινε τη δράση 

του σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων. 

 Αρχικά ασχολήθηκε  με την ανακατασκευή κατοικιών σε περιοχές όπου γινόταν 

εκκαθάριση, με επίκεντρο την περιοχή της Τούζλα, όχι όμως με τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα. Από τα μέσα του 1997 το NPA συγκέντρωσε τη δράση του στην περιοχή του 

Σαράγεβο, όπου με τη διάθεση σημαντικών μέσων παρείχε σημαντική βοήθεια στην 

ανοικοδόμηση της περιοχής. Τα επόμενα έτη κατάφερε να προσελκύσει δωρεές από άλλες 

χώρες και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Επίσης από το 2001 ανέλαβε δράση και στο Μόσταρ. 

 Το ΝΡΑ ανέλαβε σημαντική δράση για να προσδιορίσει τις κατάλληλες μηχανές που θα 

μπορούσαν να αναλάβουν το έργο της εκκαθάρισης. Επίσης η συνεισφορά του στη χρήση 

εκπαιδευμένων ανιχνευτικών σκύλων υπήρξε πρωτοποριακή. Έχει συνεργαστεί με άλλους 

οργανισμούς σε θάματα παροχής βοηθείας, εκπαίδευσης και κατάρτισης και υποστήριξε τη 

λειτουργία του BHMAC, ιδιαίτερα στα πρώτα του βήματα. Σκοπός του ήταν η ανάπτυξη ενός 
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περιφερειακού προγράμματος για όλες τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Μετά τη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανέπτυξε δράση τόσο στην Κροατία όσο και στη Σερβία. 

 β. GICHD
205

 

 Το GICHD είναι ένας διεθνής οργανισμός με έδρα στην Ελβετία, ο οποίος ιδρύθηκε το 

1998, στελεχώνεται με προσωπικό από πολλές διαφορετικές χώρες και σκοπός του είναι η 

παροχή βοήθειας σε χώρες σ’ όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των 

ναρκών και των διασκορπιζομένων πυρομαχικών. Διαθέτοντας πληθώρα ειδικευμένων 

στελεχών, είναι σε θέση να παρέχει τη συνδρομή του σε όλο το φάσμα των παραμέτρων του 

προβλήματος και έχει αναπτύξει δράσεις σχετικές με την εφαρμογή τόσο της συνθήκης της 

Οτάβας όσο και της συνθήκης του Όσλο. Η δράση του στην βαλκανική είναι σημαντικότατη, 

καθώς εκτός των άλλων παρακολουθεί την πορεία των προγραμμάτων των χωρών της 

χερσονήσου και συντάσσει εκθέσεις προόδου για λογαριασμό της ΕΕ, οι οποίες αποτελούν το 

κριτήριο για την περαιτέρω χορήγηση κονδυλίων
206

. 

 Η συνεργασία του με την ΕΕ αποτέλεσε πολύτιμη βοήθεια για τη διαμόρφωση της 

πολιτικής της σε θέματα ναρκών. Σύμφωνα με τη  Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1993 η 

πολιτική της ΕΕ διακρίνεται σε τρεις πυλώνες, από τους οποίους ο πρώτος περιλαμβάνει τις 

οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές, ο δεύτερος τα θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και τα στρατιωτικά ζητήματα και ο τρίτος τα ζητήματα δικαιοσύνης. Τα ζητήματα 

των ναρκών είναι αρμοδιότητας του πρώτου πυλώνα, αλλά αφορούν και στο δεύτερο από 

πλευράς ασφαλείας
207

.  

 Όπως προαναφέρθηκε, το GICHD συνέβαλε στη διαδικασία αξιολόγησης των 

προγραμμάτων της ΕΕ. Ο κύριος σκοπός της διαδικασίας αξιολόγησης είναι να παρέχει 

συστηματική και αντικειμενική αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ενεργειών 

κατά των ναρκών στην Ευρώπη, ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα και χρήσιμα διδάγματα για τη 

λήψη αποφάσεων εντός της ΕΕ, που θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν το σχεδιασμό και τη 

διαχείριση των υφιστάμενων και μελλοντικών σχεδίων δράσης κατά των ναρκών,  

των προγραμμάτων και των πολιτικών. 

 Οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
208

: 
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  (1) Αξιολόγηση της σχέσης των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με τις 

εθνικές στρατηγικές των υποστηριζόμενων χωρών και τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί. 

  (2) Ανάλυση της κατανομής πιστώσεων στις υποστηριζόμενες χώρες και στις 

δράσεις εντός αυτών. 

  (3) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων που υποστηρίζουν τις δράσεις των χωρών. 

  (4) Αξιολόγηση του συντονισμού που υπάρχει μεταξύ της ΕΕ και των 

υπολοίπων δρώντων σε μια χώρα (εθνικές αρχές, ΜΚΟ, δωρητές). 

  (5) Αξιολόγηση του αποτελέσματος της αποκέντρωσης στη σχεδίαση και 

παροχή υποστήριξης, περιλαμβανομένης της δυνατότητας των αποστολών της ΕΕ να 

υποβάλλουν προτάσεις και να αξιολογούν την εφαρμογή τους. 

  (6). Αξιολόγηση της επάρκειας των εθνικών στρατηγικών και σχεδίων και της 

αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή τους. 

  (7) Αξιολόγηση της δυνατότητας μιας χώρας να «ξεφύγει» από την ανάγκη για 

δωρητές. 

  (8) Αξιολόγηση του αποτελέσματος της ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης 

πολιτικής για διάθεση πιστώσεων και της έναρξης ενός νέου «εργαλείου σταθερότητας» για 

τη μελλοντική υποστήριξη της δράσης για τις νάρκες από πλευράς ΕΕ. 

  (9) Πραγματοποίηση εισηγήσεων για τη βελτίωση της ταυτοποίησης, 

σχεδίασης και εφαρμογής προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ. 

  (10) Υποβολή εισηγήσεων  που θα αυξήσουν τη δυνατότητα για συνεργασία 

μεταξύ των προγραμμάτων που υλοποιούνται στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. 

 Επίσης, το GICHD δημιούργησε το IMSMA
209

 (Information Management System for 

Mine Action) για να βοηθήσει τους οργανισμούς στις διάφορες χώρες να καταχωρίζουν και 

να επεξεργάζονται τα δεδομένα τους. Το σύστημα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο 

Κόσσοβο το 1999 και έκτοτε έχει αναβαθμιστεί αρκετές φορές, ώστε να θεωρείται πλέον ότι 

δε χρειάζεται περαιτέρω αναβάθμιση. Αποτέλεσε πολύτιμη βοήθεια στις χώρες αναφοράς 

μέχρι να προχωρήσουν στην οργάνωση των δικών τους βάσεων δεδομένων. 

 γ. Handicap International 
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 Η οργάνωση ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή βοήθειας στα θύματα
210

. Από το 

Φεβρουάριο του 2005 κάλεσε τα κράτη να διαθέσουν, μεταξύ άλλων, όλους τους 

απαραίτητους πόρους για να υποστηρίξουν τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινωνίες που 

επηρεάστηκαν από διασκορπιζόμενα πυρομαχικά και άλλα υπολείμματα πυρομαχικών. 

 Η παροχή βοήθειας στα θύματα περιλαμβάνει όχι μόνο την ιατρική περίθαλψη και τη 

φυσική αποκατάσταση, αλλά και την οικονομική και κοινωνική επανένταξη. Πρέπει να 

αποτελεί μέριμνα των ίδιων των κρατών και να ικανοποιεί τις ανάγκες των θυμάτων. 

 Οι βασικές αρχές της παροχής βοήθειας στα θύματα μπορούν να συνοψιστούν στα 

ακόλουθα, σύμφωνα με την εμπειρία των μελών της οργάνωσης από τη δράση τους ανά τον 

κόσμο: 

  (1) Η παροχή βοήθειας πρέπει να κατευθύνεται όχι μόνο προς τα θύματα, αλλά 

και στις οικογένειες τους και στην ευρύτερη κοινότητα. 

  (2) Η βοήθεια προς τα θύματα είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και μετά το 

πέρας των επιχειρήσεων εκκαθάρισης. 

  (3) Η παροχή βοήθειας περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων, την παροχή 

επείγουσας και διαρκούς ιατρικής φροντίδας, τη φυσική αποκατάσταση, την ψυχολογική και 

κοινωνική υποστήριξη, την οικονομική επανένταξη και τη θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας 

για άτομα με αναπηρίες. 

  (4) Η παροχή βοήθειας στα θύματα είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

πρέπει να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο των ίσων δικαιωμάτων για όλους. 

  (5) Η παροχή βοήθειας δε γίνεται μεμονωμένα, αλλά σαν μέρος της δράσης 

κατά των ναρκών, καθώς και στο πλαίσιο των στρατηγικών για τη δημόσια υγεία, ανάπτυξη 

και μείωση της φτώχιας. 

 Είναι προφανές, ότι η παρουσία και δράση των οργανισμών που αναφέρθηκαν, αλλά 

και αρκετών άλλων, υπήρξε καταλυτική στις χώρες αναφοράς. Χωρίς αυτούς θα ήταν 

αδύνατο να οργανωθούν κατάλληλα και έγκαιρα οι απαιτούμενες δράσεις. Η συμβολή τους 

σε ζητήματα οργανωτικά και τεχνικά και κυρίως η οικονομική υποστήριξη που παρείχαν και 

συνεχίζουν να  παρέχουν, ήταν και παραμένουν υψίστης σπουδαιότητας, γεγονός που 

τυγχάνει κοινής αναγνώρισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «H»  Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα – Προτάσεις    

1. Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα  

 Οι πολεμικές συγκρούσεις συνεπάγονται μακροχρόνιες αντιπαλότητες μεταξύ 

πληθυσμών που συμβιώνουν. Οι χώρες που προέκυψαν από τη διάσπαση της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας έχουν κοινές καταβολές και μοιράζονται κομμάτια κοινής ιστορίας. 

Αναμφίβολα, έχουν κάνει σημαντικά βήματα προόδου στις μεταξύ τους σχέσεις στα χρόνια 

που ακολούθησαν το τέλος του πολέμου. Εντούτοις, η συνύπαρξη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

πληθυσμών με διακριτά χαρακτηριστικά, οι οποίοι διαβιούν στις δικές τους κοινότητες και 

διαθέτουν δικό τους διοικητικό σύστημα με αυξημένες αρμοδιότητες, θα συνεχίσει να 

αποτελεί πηγή έντασης και, δυνητικά, αποσταθεροποίησης.  

 Οι νάρκες, τα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά και τα υπολείμματα μη εκραγέντων 

πυρομαχικών επηρεάζουν τις περιοχές τις οποίες έχουν μολύνει για πολλά χρόνια μετά τη 

χρησιμοποίησή τους. Ιδιαίτερα τα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά είναι το πιο φονικό είδος 

πυρομαχικών και το πλέον επικίνδυνο απομεινάρι μετά το τέλος των πολεμικών 

συγκρούσεων. 

 Οι δυσμενείς επιπτώσεις από την παρουσία τους είναι πολλές και ποικίλες. Αποτελούν, 

αρχικά, μια συνεχή πηγή κινδύνου για το ίδιο το περιβάλλον. Προκαλούν καταστροφές κατά 

την αρχική τους χρησιμοποίηση, αλλά συνεχίζουν να μολύνουν τα εδάφη και τα ύδατα για 

αρκετά χρόνια μετά. Σε περίπτωση δε, που καθυστερεί η εκκαθάριση μιας περιοχής, είναι 

δυνατόν η αποσύνθεσή τους να απελευθερώσει τοξικές ουσίες που μπορούν να μολύνουν το 

έδαφος, το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα, βλάπτοντας όχι μόνο ανθρώπους, αλλά και 

άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η διαδικασία 

εκκαθάρισης μιας περιοχής και, κυρίως, η διαδικασία καταστροφής των πυρομαχικών μπορεί 

να αποβεί επιβαρυντική για το περιβάλλον. Αυτό ισχύει περισσότερο για τα διασκορπιζόμενα 

πυρομαχικά, τα οποία, λόγω της ευαίσθητης κατασκευής τους, πρέπει να καταστρέφονται επί 

τόπου. 

 Εκτός από τις περιβαλλοντικές, υπάρχουν σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές 

επιπτώσεις. Όσον αφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις, η πρώτη άμεση συνέπεια είναι ο 

θάνατος ανθρώπων, στις περισσότερες περιπτώσεις αμάχων, οι οποίοι αποτελούν τις 

λεγόμενες «παράπλευρες απώλειες», άνθρωποι δηλαδή που είχαν την ατυχία να βρίσκονται 

στο λάθος τόπο τη λάθος στιγμή. Δυστυχώς, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές συνεχίζονται 

και μετά τη λήξη των πολεμικών συγκρούσεων και για όσο διάστημα υπάρχουν μολυσμένες 
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περιοχές και στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι αφορούν παιδιά ή ενήλικες σε παραγωγική 

ηλικία, ενώ αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για εκπατρισμένους πληθυσμούς που 

επιθυμούν να επιστρέψουν στις εστίες τους. 

 Οι έμμεσες κοινωνικές επιπτώσεις είναι εξίσου σημαντικές. Οικογένειες ή και ολόκλη-

ρες κοινότητες διαλύονται, άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και 

πολλοί από αυτούς δε θα γυρίσουν ποτέ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν μια ριζική αλλαγή 

στη ζωή τους και σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκασμένοι να ξεκινήσουν την προσπάθειά 

τους από το μηδέν είτε αποφασίσουν να επιστρέψουν είτε να μείνουν μόνιμα κάπου αλλού, 

εντός της χώρας τους ή και έξω από αυτήν. 

 Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι επίσης άμεσες και έμμεσες. Οι άμεσες αφορούν την 

καταστροφή κατοικιών, υποδομών και των περιουσιών των απλών ανθρώπων. Οι έμμεσες 

είναι πολύ μεγαλύτερες και μακροχρόνιες, καθώς περιλαμβάνουν το κόστος εκκαθάρισης των 

μολυσμένων περιοχών, την αποκατάσταση των υποδομών, την αποκατάσταση των 

κατοικιών, την ανάγκη υλοποίησης μιας κοινωνικής πολιτικής από τα κράτη προς τα θύματα 

και τις οικογένειές τους και τέλος την αδυναμία πρόσβασης σε φυσικούς πόρους που 

αποστερεί ανθρώπους και κοινότητες από τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ζωή τους. Όλα τα 

παραπάνω συνεπάγονται τη δέσμευση τεράστιων πόρων από τους κρατικούς 

προϋπολογισμούς που θα μπορούσαν  να διατεθούν για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών 

και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών τους.   

 Οι καταστροφές σε μνημεία και τόπους φυσικού κάλλους έχουν μια ιδιαίτερα αρνητική 

χροιά. Ιδιαίτερα όσον αφορά στις καταστροφές μνημείων οι βλάβες μπορεί να είναι μη 

αναστρέψιμες και μνημεία αιώνων να πάψουν να υπάρχουν. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, 

όπου η καταστροφή μνημείων μπορεί να γίνει σκόπιμα για την άσκηση ψυχολογικής πίεσης 

στον αντίπαλο, φανερώνεται το έσχατο σημείο της ανθρώπινης κατάπτωσης σε καιρό 

πολέμου. Τυπικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η γέφυρα του Μόσταρ. 

 Οι επίσημες αρχές, κρατικές και τοπικές, φέρουν το βαρύ φορτίο της αποκατάστασης 

των περιοχών που έχουν πληγεί και των πληθυσμών που έχουν επηρεαστεί. Η δράση που 

απαιτείται είναι πολύπλευρη, καθώς είναι αναγκαία η εκκαθάριση περιοχών το ταχύτερο 

δυνατό, αλλά, παράλληλα, είναι εξίσου αναγκαία ή μέριμνα για τα θύματα και τις οικογένειές 

τους, με την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών, του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και 

τη θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλης νομοθεσίας. Το έργο που απαιτείται είναι τιτάνιο και 

στην περίπτωση των χωρών αναφοράς ακόμα δυσκολότερο. Οι χώρες προέκυψαν από τον 
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πόλεμο και είχαν το επιπλέον πρόβλημα ότι έπρεπε να αναπτύξουν κρατικές δομές 

παράλληλα με τη διαχείριση των προβλημάτων, των σχετικών με τις μολυσμένες περιοχές. 

Επίσης, είχαν σημαντικές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, τόσο στο θέμα της 

εκκαθάρισης όσο και στο θέμα της παροχής ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών και, φυσικά, 

τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, για να υποστηρίξουν τις απαραίτητες δράσεις και να 

στήσουν ταυτόχρονα την οικονομία τους.  

 Η υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας είτε με τη μορφή επίσημων διεθνών 

οργανισμών είτε με τη μορφή ΜΚΟ, ήταν αποφασιστικής σημασίας για την εκκίνηση της 

προσπάθειας αποκατάστασης και στις τρεις χώρες. Η υποστήριξη αυτή εκφράστηκε με τη 

μορφή οικονομικής βοήθειας, τεχνογνωσίας, εξειδικευμένου προσωπικού και κατευθύνσεων 

σε οργανωτικά ζητήματα. Υλοποιήθηκε με τη σχεδίαση και εφαρμογή ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων και αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία οι χώρες αναφοράς μπόρεσαν να 

δομήσουν τους δικούς τους εγχώριους θεσμούς και να αναλάβουν, από ένα σημείο και μετά, 

τον έλεγχο των δράσεων. 

 Θετικό βήμα αποτέλεσε η κίνηση των χωρών αναφοράς να αναπτύξουν τη μεταξύ τους 

συνεργασία, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή πληροφοριών για όμορες 

περιοχές που έπρεπε να εκκαθαριστούν, τη μείωση του κόστους και την οργανωμένη 

συνεργασία με άλλες χώρες και οργανισμούς. Οι κοινές τους καταβολές, η κοινή γλώσσα και 

η προτροπή διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν και στις τρεις, 

συνέβαλαν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, η ίδρυση του SEEMAC 

προσέφερε τη δυνατότητα μιας πλατφόρμας για συζήτηση των κοινών προβλημάτων και την 

εξεύρεση κοινών λύσεων μέσω της ανταλλαγής απόψεων. 

 Η διεθνής κοινότητα συνειδητοποίησε πλέον ότι πυρομαχικά όπως οι νάρκες και τα 

διασκορπιζόμενα πυρομαχικά πρέπει να εξαλειφθούν από τα οπλοστάσια των εμπολέμων. 

Ίσως, ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία να αποτέλεσε το έναυσμα για την ανάπτυξη 

δράσης προς αυτή την κατεύθυνση, αφού μόλις 2 χρόνια μετά ήρθε προς υπογραφή η 

Συνθήκη της Οτάβας. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται σημαντική 

προσπάθεια για τη θέσπιση των κατάλληλων θεσμικών κειμένων και της ενσωμάτωσης τους 

στο δίκαιο του πολέμου, αλλά η εφαρμογή τους θα είναι μια πολύ πιο δύσκολη προσπάθεια, 

καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι πρακτικά αδύνατο να ελεγχθούν ή να αποτραπούν οι 

εμπλεκόμενοι σε μια πολεμική σύγκρουση από τη χρήση τέτοιων πυρομαχικών. 

2. Προτάσεις 
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 Η ένταξη των βαλκανικών κρατών στις ευρωπαϊκές και ευρωατλαντικές δομές θα 

συμβάλλει  στη σταθερότητα της περιοχής και στην άμβλυνση των όποιων εντάσεων. 

Ανάλογη συμβολή θα έχει και η οικονομική ανάπτυξη, καθώς οι φτωχοί πληθυσμοί είναι πιο 

ευάλωτοι και παρασύρονται ευκολότερα από εθνικιστικές κορώνες. Είναι απαραίτητο, 

επομένως, οι χώρες αναφοράς να στρέψουν την προσοχή τους και την προσπάθειά τους στην 

ανάπτυξη και στην συνεπακόλουθη ένταξή τους στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια. Η 

ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δείχνει το δρόμο. 

 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων εκκαθάρισης, ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση όλων των φυσικών 

πόρων που διαθέτει η κάθε χώρα. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η συνέχιση της 

συνεργασίας των χωρών αναφοράς με τους διεθνείς οργανισμούς και τις ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, πρέπει να επιδιώξουν 

την προσέλκυση των κεφαλαίων που τους είναι απαραίτητα για να ολοκληρώσουν τα 

προγράμματα που έχουν εκπονήσει, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που 

έχουν αναλάβει από τις διεθνείς Συνθήκες, εντός των τεθέντων χρονικών ορίων. Θα πρέπει, 

βέβαια, να ενεργούν έχοντας πάντα υπόψη τους ότι μέρος των διατιθέμενων κονδυλίων 

πρέπει να κατευθύνεται προς την ανάπτυξη και όχι μόνο προς την εκκαθάριση. 

 Στην προσπάθειά τους αυτή, οι χώρες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους 

περιορισμούς που υπάρχουν στις διαδικασίες εκκαθάρισης εδαφών και υδάτων και κυρίως 

στις διαδικασίες καταστροφής  των ευρεθέντων πυρομαχικών είτε επί τόπου είτε σε χώρους 

καταστροφής. Υπάρχει πλέον η απαραίτητη γνώση των καταστροφών που μπορούν να 

προκληθούν στο περιβάλλον από την εφαρμογή λανθασμένων τεχνικών και μεθόδων και, ως 

εκ τούτου, πρέπει να εξασφαλιστεί η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε οι περιοχές 

που θα εκκαθαριστούν να αποδοθούν έτοιμες προς χρήση στις τοπικές κοινωνίες. Τα ίδια 

μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και κατά τις διαδικασίες καταστροφής αποθεμάτων 

πυρομαχικών. 

 Είναι σημαντικό, επίσης, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για βελτίωση των παρεχομέ-

νων υπηρεσιών ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης, οικονομικής αποκατάστασης, καθώς 

και κοινωνικής επανένταξης των θυμάτων και των οικογενειών τους. Η οικονομική ανάπτυξη 

των χωρών αναφοράς θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο με τη δυνατότητα 

διοχέτευσης περισσότερων πόρων προς αυτή την κατεύθυνση όσο και με τη μείωση της 

ανεργίας για το σύνολο του πληθυσμού, που θα καταστήσει ευκολότερη την εξεύρεση 
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εργασίας και για τα άτομα με αναπηρίες. Παράλληλα πρέπει να συνεχιστούν τα προγράμματα 

ενημέρωσης του πληθυσμού σε περιοχές όπου υπάρχει ακόμα κίνδυνος, ώστε να 

εξασφαλιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η αποφυγή ατυχημάτων λόγω άγνοιας ή ελλιπούς 

πληροφόρησης και υποτίμησης του κινδύνου. 

 Η εμπειρία και στις τρεις χώρες έδειξε τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών 

κοινωνιών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Η 

συμμετοχή αυτή πρέπει να συνεχιστεί, σε αρμονική συνεργασία με τους υπολοίπους δρώντες, 

δηλαδή τις εθνικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς, ώστε να είναι ευκολότερη η 

διαδικασία απόδοσης των εδαφών στους τελικούς τους αποδέκτες, τους κατοίκους των 

πληγεισών περιοχών. 

 Η αποκατάσταση μνημείων και περιοχών φυσικού κάλλους έχει ευμενείς επιπτώσεις, 

τόσο ψυχολογικές όσο και οικονομικές. Κυρίως όμως δείχνει την έμπρακτη βούληση των 

χωρών να σεβαστούν την ιστορία τους και την πολιτιστική τους κληρονομιά. Στον τομέα 

αυτό οι χώρες αναφοράς κινήθηκαν σχεδόν υποδειγματικά μετά το τέλος του πολέμου και 

μπορούν να αποτελέσουν φωτεινό παράδειγμα για αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές 

του πλανήτη. 

 Το παράδειγμα της συνεργασίας των τριών χωρών μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο 

οδηγό για άλλες περιοχές του πλανήτη που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα (Μέση 

Ανατολή, Ανατολική Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία). Σημαντική, αντίστοιχα, είναι και η 

εμπειρία που αποκόμισαν από τη δράση τους στην περιοχή οργανισμοί και ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται παγκοσμίως. Την εμπειρία αυτή μπορούν να την αξιοποιήσουν σε 

περιοχές με ανάλογα χαρακτηριστικά μ’ αυτά των χωρών αναφοράς. Αξίζει, δε, να 

επισημανθεί η αξία της ανάπτυξης δράσης σε μια περιοχή από οργανισμούς που έχουν γνώση 

της περιοχής, αλλά μπορούν να διατηρούν ένα ουδέτερο προφίλ. Το παράδειγμα του ITF, το 

οποίο είχε την έδρα του στη Σλοβενία, μια χώρα που προέκυψε από τον πόλεμο, αλλά δεν 

αντιμετώπιζε η ίδια πρόβλημα, δείχνει το δρόμο. 

 Η διεθνής κοινότητα, με τη σειρά της, οφείλει να συνεχίσει να υποστηρίζει δράσεις σε 

χώρες όπου υπάρχει ανάγκη. Το κύριο μέλημά της όμως πρέπει να είναι η εφαρμογή των 

συνθηκών που έχουν θεσπιστεί και η ενσωμάτωσή τους στο δίκαιο του πολέμου. Η 

απαγόρευση της χρήσης ναρκών και διασκορπιζομένων πυρομαχικών θα αποτελούσε 

τεράστιο βήμα για την άμβλυνση των συνεπειών στο μεταπολεμικό τοπίο μιας πολεμικής 

σύρραξης. Η ανάληψη ενεργού ρόλου από χώρες με διεθνές κύρος και βαρύτητα στη λήψη 
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και υλοποίηση αποφάσεων αποτελεί συνεχή επιδίωξη των οργανισμών που εμπλέκονται στις 

διεθνείς συνθήκες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  Η περίπτωση του Κοσσόβου 

 Το Κόσσοβο μολύνθηκε με νάρκες από ναρκοπέδια που τοποθέτησε ο σερβικός 

στρατός και με διασκορπιζόμενα πυρομαχικά από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του 

ΝΑΤΟ, οι οποίοι ξεκίνησαν στις 23 Μαρτίου 1999
211

. Η ανάληψη της προσωρινής διοίκησης 

της περιοχής από την UNMIK (United Nations Mission in Kosovo)
212

, οδήγησε στη 

δημιουργία του MACC (Mine Action Coordination Kosovo), για το συντονισμό της δράσης 

κατά των ναρκών. 

 Το MACC συγκέντρωσε στοιχεία για τις νάρκες και τα διασκορπιζόμενα πυρομαχικά 

από κάθε διαθέσιμη πηγή και έλαβε υπόψη του κάθε αναφορά προκειμένου να εξετάσει όλες 

τις αναφερόμενες ως ύποπτες ή επικίνδυνες περιοχές. Στο Κόσσοβο πραγματοποιήθηκαν 

τρεις έρευνες
213

 που κάλυψαν όλη την περιοχή: 

 α. Μια επείγουσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από ΜΚΟ τον Ιούνιο-Αύγουστο 

1999, για τη θέση των ναρκοπεδίων. Η έρευνα αποδείχτηκε πρόωρη, καθώς 

πραγματοποιήθηκε πριν δοθούν στο MACC πληροφορίες για τα ναρκοπέδια και τους 

βομβαρδισμούς. 

 β. Μια έρευνα για τις επιπτώσεις των ναρκών την περίοδο Οκτώβριος 1999 - 

Μάρτιος 2000, με σκοπό την ορθή κατανομή πόρων και προσωπικού που διεξήγαγε 

επιχειρήσεις. Η έρευνα είχε ουσιαστικά αποτελέσματα διότι προσδιόρισε σε μεγάλο βαθμό 

τις επικίνδυνες και ύποπτες περιοχές και βοήθησε σημαντικά στον καθορισμό 

προτεραιοτήτων. 

 γ. Μια έρευνα για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στον πληθυσμό την περίοδο 

Ιούλιος-Νοέμβριος 2000. Η έρευνα αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία 

βάσης δεδομένων για τα θύματα. Τα στοιχεία που συνελέγησαν αποσκοπούσαν στον 

προσδιορισμό της σωματικής, ψυχολογικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των 

θυμάτων και των οικογενειών τους. Το σημαντικότερο πρόβλημα που εντοπίστηκε ήταν η 

ανεργία και, συνεπακόλουθα, η κακή οικονομική κατάσταση. Η έρευνα ήταν σημαντική για 

τη σχεδίαση και το συντονισμό μελλοντικών δράσεων. 
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 Η αναπτυχθείσα δράση στο Κόσσοβο διακρίνεται σε 4 φάσεις
214

: 

 α. 1
η
 Φάση (Ιούνιος 1999-Ιούλιος 2001): Ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις έρευνας και 

εκκαθάρισης, καθώς και εκπαίδευσης του πληθυσμού, υπό την αιγίδα και με τη 

χρηματοδότηση των ΗΕ, μέσω του MACC. 

 β. 2
η
 φάση (Ιούλιος 2001-Ιούνιος 2008): Πρόγραμμα δράσης κατά των ναρκών υπό 

το UNMIK / OKPCC
215

 με σκοπό την ανάπτυξη των εγχώριων δυνατοτήτων, την εφαρμογή 

εθνικής στρατηγικής διαχείρισης των ναρκών, τη μείωση της υπάρχουσας απειλής, την 

εκπαίδευση του πληθυσμού και την παροχή βοήθειας στα θύματα. 

 γ. 3
η
 Φάση (Ιούνιος 2008-Ιούνιος 2009): Μεταβίβαση του ελέγχου από την UNMIK 

στην κυβέρνηση του Κοσσόβου, μέσω του ΝΑΤΟ, με τη δημιουργία μιας εθνικής αρχής για 

τα θέματα ναρκών. 

 δ. 4
η
 Φάση (Ιούνιος 2009 και μετά): Υπαγωγή της εθνικής αρχής στο κατάλληλο 

υπουργείο και ανάληψη των επιχειρήσεων. 

 Το μεγάλο πλεονέκτημα στο Κόσσοβο κατά την έναρξη των εκκαθαρίσεων ήταν το 

γεγονός ότι υπήρχαν πολλά και αρκετά ακριβή στοιχεία, τόσο για τη θέση των ναρκοπεδίων 

όσο και για τις περιοχές των βομβαρδισμών. Πέρα από όλα τα άλλα οφέλη, υπήρξε τεράστιο 

οικονομικό όφελος από το γεγονός ότι δε χρειάστηκε κάποιου είδους έρευνα για τη συλλογή 

των στοιχείων αυτών, το οποίο εκτιμάται στα 1-3 εκατ.$. Επίσης, ένα άλλο ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό ήταν ότι οι κάτοικοι των ύποπτων και επικίνδυνων περιοχών δεν ήταν σε 

θέση να δώσουν πληροφορίες για την κατάσταση στην περιοχή τους, αλλά χρειάζονταν οι 

ίδιοι ενημέρωση, λόγω του ότι οι περισσότεροι είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους κατά τη 

διάρκεια των συγκρούσεων, σε αντίθεση με ότι συνέβη σε άλλες χώρες με παρόμοιο 

πρόβλημα
216

.  

 Οι εκκαθαρίσεις στο Κόσσοβο είχαν ουσιαστικά αποτελέσματα. Από τα 1300 βλήματα 

που ρίχτηκαν το 1999 παρέμεναν το 2008 τα 49. Από 630 επισημασμένα στρατιωτικά 

ναρκοπέδια τα 6. Οι γνωστές επικίνδυνες περιοχές μειώθηκαν από 4520 σε 57. Αναφέρονται 
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περίπου 5-8 νέες ύποπτες περιοχές ανά έτος. Έχουν αναφερθεί συνολικά 74 νέες ύποπτες 

περιοχές που χρειάζονται επιβεβαίωση
217

. 

 Η απειλή στο Κόσσοβο θεωρείται χαμηλή και έχει μικρή επίδραση στην καθημερινή 

ζωή των ανθρώπων. Οι εθνικές αρχές είναι σε θέση να διαχειριστούν το πρόβλημα στο 

προσεχές μέλλον. Απαιτείται όμως η βοήθεια δωρητών, ώστε να υλοποιηθούν οι 

επιχειρήσεις. Τα δύο σπουδαιότερα προβλήματα είναι πλέον
218

: 

 α. Η παρουσία ναρκών σε περιοχές όπου δεν είναι σημειωμένα ναρκοπέδια. Αυτό 

συμβαίνει κυρίως σε απομακρυσμένες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές στα σύνορα με την 

Αλβανία, την πΓΔΜ και στο ανατολικό Κόσσοβο. 

 β. Η παρουσία μεγάλου αριθμού διασκορπιζομένων βομβών και μη εκραγέντων 

πυρομαχικών σε περιοχές με πυκνή βλάστηση. Αυτές δεν ήταν στο σχέδιο εκκαθάρισης της 

περιόδου 1999-2001. 

 Καθώς η περιοχή αποκαθίσταται και το οδικό δίκτυο επιδιορθώνεται, οι κάτοικοι έχουν 

πρόσβαση σε περισσότερες περιοχές. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μεγάλο μέρος 

του Κοσσόβου είναι ορεινό ή καλύπτεται από δάση καθιστά πιθανή στο μέλλον την ανεύρεση 

και άλλων ύποπτων περιοχών. Επίσης, πολλές φορές τα στοιχεία που δίνονται από τον τοπικό 

πληθυσμό είναι ανακριβή είτε γιατί κάποιοι επιθυμούν να γίνουν περαιτέρω έρευνες στην 

περιοχή τους, οπότε δηλώνουν τη δήθεν ύπαρξη ναρκών είτε για να αποκλείσουν την 

πρόσβαση κι άλλων ανθρώπων σε περιοχές με οικονομικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν βέβαια και 

πολίτες οι οποίοι δεν αισθάνονται απολύτως ασφαλείς ακόμα και όταν έχει ολοκληρωθεί η 

εκκαθάριση μιας περιοχής. Σίγουρα απαιτείται η διεξοδική έρευνα των ύποπτων περιοχών. 

 Τα τελευταία χρόνια δεν έχουν αναφερθεί ατυχήματα και τα στατιστικά στοιχεία 

δείχνουν ότι πολλά ατυχήματα συνέβησαν από ανθρώπινα λάθη, γι’ αυτό και απαιτείται η 

συνεχής ενημέρωση του πληθυσμού.  

 Τα αναφερθέντα θύματα για την περίοδο 1997-2007 ανέρχονται σε 112 νεκρούς και 

434 τραυματίες
219

. Όλα τα αρχεία ατυχημάτων διερευνήθηκαν διεξοδικά από το GICHD και 

θεωρούνται πλέον αξιόπιστα. Τα περισσότερα ατυχήματα συνέβησαν με αλλοιωμένα 

πυρομαχικά τα οποία περιεργάστηκαν άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν, τουλάχιστον οι ενήλικες, 
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τον κίνδυνο που διέτρεχαν. 

 Η κατάσταση στην οποία βρισκόταν το Κόσσοβο το 2000 από πλευράς δυνατότητας 

παροχών υγείας ήταν πολύ χαμηλή. Με τη συνδρομή του παγκόσμιου οργανισμού υγείας η 

κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά στο ζήτημα των υποδομών υγείας, αλλά παραμένει 

δύσκολη. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Qendra στην Πρίστινα έχει τη δυνατότητα 

αντιμετώπισης όλων των περιστατικών, αλλά χρειάζεται αναβάθμιση του εξοπλισμού του. 

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Διεθνούς Ερυθρού σταυρού σε υλικά, εξοπλισμό και 

εκπαίδευση. 

 Ακόμα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση όσον αφορά στα άτομα που έχουν χάσει κάποιο 

μέλος του σώματός τους, τόσο στο θέμα της προσθετικής επέμβασης όσο και στις 

απαιτούμενες φυσιοθεραπείες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα κέντρα αποκατάστασης 

έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με πρωτοβουλία και δαπάνες διαφόρων ΜΚΟ
220

. 

 Όσον αφορά στην ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων το 2001 υπήρχαν στο 

Κόσσοβο 27 κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, με 232 κοινωνικούς λειτουργούς και 5 

ψυχολόγους. Και στο θέμα της ψυχολογικής υποστήριξης των θυμάτων ανέπτυξαν 

σημαντικότατη δράση διάφορες ΜΚΟ, με τη σχεδίαση και υλοποίηση διαφόρων 

προγραμμάτων
221

.  

 Το Υπουργείο εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας είναι υπεύθυνο για την παροχή 

υποστήριξης στα άτομα με αναπηρίες και συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό με ΜΚΟ. Με νόμο 

του κράτους δίδεται μηνιαίος μισθός σε θύματα των ναρκών κατά τη διάρκεια των 

συγκρούσεων και γίνεται προσπάθεια ώστε η διάταξη να περιλάβει και τα μεταπολεμικά 

θύματα. Τα ποσά βέβαια είναι πολύ χαμηλά για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών των 

ανθρώπων. Βοήθεια δίδεται σε περίπου 51.000 οικογένειες ή 190.000 πολίτες
222

. 

 Το όραμα για το Κόσσοβο είναι να αποτελέσει μια περιοχή καθαρή από νάρκες και μη 

εκραγέντα πυρομαχικά, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν μια ασφαλή, ειρηνική και 

κανονική ζωή και η ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί ανεμπόδιστα. 

 Οι στρατηγικοί στόχοι που έχουν τεθεί είναι
223

: 
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 α. Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού εθνικού συντονιστικού μηχανισμού που θα 

κατευθύνει τις επιχειρήσεις κατά των ναρκών. 

 β. Η ολοκλήρωση του προσδιορισμού, επισήμανσης και καταγραφής των 

επικίνδυνων περιοχών. 

 γ. Η ανάπτυξη εθνικών δυνατοτήτων εξουδετέρωσης ναρκών και εκρηκτικών 

μηχανισμών, σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες καλύτερες πρακτικές. 

 δ. Η διεξαγωγή επιχειρήσεων εκκαθάρισης με σκοπό τη μείωση και, όπου είναι 

δυνατόν, την εξάλειψη των απειλών για τη δημόσια ασφάλεια και την ανάπτυξη. 

 ε. Η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ενημέρωσης του πληθυσμού στις επικίνδυνες 

περιοχές. 

 στ. Η συμβολή στη διεθνή δράση κατά των ναρκών μέσω της αποκτηθείσας 

εμπειρίας και τεχνικής γνώσης. 

 Η  αποστολή για τις αρχές του Κοσσόβου είναι, σε συνεργασία με εθνικούς και 

διεθνείς φορείς, να προβούν στις κατάλληλες δράσεις για να εξασφαλίσουν την 

επαναδημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες του Κοσσόβου, 

επιτρέποντας την ασφαλή επιστροφή σε συνθήκες ομαλότητας και ανάπτυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Χάρτες – Διαγράμματα – Πίνακες 

1. Χάρτες 

 

Χάρτης 1: Η Κροατία το 1996
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Χάρτης 2: Η Κροατία το 2008
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Χάρτης 3: Η Σερβία το 2002
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Χάρτης 4: Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη το 1996
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Χάρτης 5: Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη το 2007
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Χάρτης 6: Αναπτυγμένες και υπανάπτυκτες περιοχές στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη το 2010
229
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2. Διαγράμματα 

 

Διάγραμμα 1: Το Επιχειρησιακό πλάνο για την εκκαθάριση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
230

 

 

Διάγραμμα 2: Οικονομική σχεδίαση με βάση την πηγή χρηματοδότησης
231
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 Progress towards the realization of Millennium Development Goals in Bosnia and Herzegovina / 2013 Report 

/ Ministry of Finance and Treasury of Bosnia and Herzegovina and UN Country Team in Bosnia and 

Herzegovina σ. 28, www.undp.org. 
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Διάγραμμα 3: Οικονομική σχεδίαση με βάση το κόστος κάθε δράσης
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Διάγραμμα 4: Κατανομή εδαφών στην Κροατία με πρόβλημα ναρκών
233
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Διάγραμμα 5: Έσοδα του ITF την περίοδο 1998-2012
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Διάγραμμα 6: Θύματα ναρκών στην Κροατία την περίοδο 1998-2007
235

 

                                                                                                                                                                                     
233

 Towards Oslo 2008-Workshop on Cluster Munitions / Croatian Mine Action Centre / Παρουσίαση στο 

RACVIAC Centre for Security Cooperation / Οκτώβριος 2008, διαφάνεια 6 
234

 International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance / ITF Annual Report 2012 / Ljubljana / 

Φεβρουάριος 2013, σ. 39. www.itf-fund.si. 
235

 The Regional Approach in the Planning of Demining Programs / Croatian Mine Action Centre / Παρουσίαση 

στο RACVIAC Centre for Security Cooperation / Οκτώβριος 2007, διαφάνεια 25. 



Β - 7 

 

Διάγραμμα 7: Θύματα ναρκών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη την περίοδο 1996-2007
236

 

3.      Πίνακες 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1
η
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

η
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

η
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Σχολεία, 

Νοσοκομεία, 

Παιδότοποι 

Περιοχές πέριξ 

κατοικημένων τόπων 

Δάση πέριξ 

κατοικημένων τόπων 

Δημόσιοι χώροι   

Τουριστικοί  

προορισμοί 

  

Παραγωγικές  

εγκαταστάσεις 

  

Γνωστά ναρκοπέδια   

ΚΟΙΝΩΝΙΑ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οικίες ενταγμένες 

στο κρατικό 

πρόγραμμα 

ανακατασκευών 

  

Αγροτικές περιοχές 

(Επίπεδο Ι) 

Αγροτικές περιοχές 

(Επίπεδο ΙΙ) 

Αγροτικές περιοχές 

(Επίπεδο ΙΙΙ) 

Δασικές περιοχές 

(Επίπεδο Ι) 

Δασικές περιοχές 

(Επίπεδο ΙΙ) 

Δασικές περιοχές 

(Επίπεδο ΙΙ) 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Εθνικά πάρκα Τμήματα φυσικών 

πάρκων 

Τμήματα φυσικών 

πάρκων 

Παράνομοι τόποι 

απόρριψης 

Δάση ειδικού σκο-

πού 

 

Πυροπροστασία   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  Ορολογία 

 Ατύχημα (Accident) 

 Ένα ανεπιθύμητο γεγονός που οδηγεί σε ζημία (τραυματισμό ή βλάβη στην υγεία ενός 

ανθρώπου ή περιβαλλοντική καταστροφή) 

 Συμβάν (Incident) 

 Ένα γεγονός που προκαλεί ένα ατύχημα ή μπορεί να οδηγήσει σε ένα ατύχημα. 

 Ατύχημα Αποναρκοθέτησης (Demining Accident) 

 Ατύχημα που λαμβάνει χώρα σε περιοχή αποναρκοθέτησης και έχει σχέση με νάρκη ή 

εκρηκτικά υπολείμματα πολέμου. 

 Συμβάν Αποναρκοθέτησης (Demining Incident) 

 Συμβάν που λαμβάνει χώρα σε περιοχή αποναρκοθέτησης και έχει σχέση με νάρκη ή 

εκρηκτικά υπολείμματα πολέμου. 

 Ατύχημα με νάρκη (Mine Accident) 

 Ατύχημα που λαμβάνει χώρα μακριά από περιοχή αποναρκοθέτησης και έχει σχέση με 

νάρκη ή εκρηκτικά υπολείμματα πολέμου. 

 Συμβάν με νάρκη (Mine Incident) 

 Συμβάν που λαμβάνει χώρα μακριά από περιοχή αποναρκοθέτησης και έχει σχέση με 

νάρκη ή εκρηκτικά υπολείμματα πολέμου. 

 Εγκαταλελειμμένα Εκρηκτικά (Abandoned Explosive Ordnance AXO) 

 Εκρηκτικά που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ένοπλης σύγκρουσης ή 

εγκαταλείφθηκαν ή θάφτηκαν από μία εκ των εμπολέμων πλευρών σε μια ένοπλη σύγκρουση 

και δεν είναι πλέον υπό τον έλεγχο αυτών που τα εγκατέλειψαν ή τα έθαψαν. Τα 

εγκαταλελειμμένα εκρηκτικά μπορεί να είναι οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση ή και όχι. 

 Εκρηκτικά (Explosive Ordnance) 

 Όλα τα πυρομαχικά που περιέχουν εκρηκτικές ύλες ή υλικά πυρηνική σχάσης ή 

σύντηξης, καθώς και βιολογικές ή χημικές ουσίες. Περιλαμβάνουν βόμβες και πολεμικές 

κεφαλές, κατευθυνόμενους και βαλλιστικούς πυραύλους, βλήματα πυροβολικού, όλμων,  

ρουκέτες και πυρομαχικά φορητού οπλισμού, όλα τα είδη ναρκών, τορπίλες και  
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βόμβες βυθού, διάφορες πυροτεχνικές συσκευές και όλοι τα συναφή αντικείμενα εκρηκτικής 

φύσης. 

 Δράση κατά των ναρκών (Mine Action) 

 Δραστηριότητες που έχουν στόχο να μειωθούν οι κοινωνικές, οικονομικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ναρκών και των εκρηκτικών υπολειμμάτων πολέμου
239

. 

Ορολογία που χρησιμοποιείται μόνο στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη
240

 

 Ύποπτες επικίνδυνες περιοχές  

 Περιοχές ύποπτες για νάρκες που υπήρξαν ζώνες συγκρούσεων και προσβλήθηκαν από 

οπλικά συστήματα. 

 Γενική Έρευνα  

 Διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης στοιχείων, χωρίς να 

χρησιμοποιούνται τεχνικές εκκαθάρισης και είσοδος σε ύποπτες περιοχές. Είναι η βασική 

μέθοδος για τον προσδιορισμό του κινδύνου σε ύποπτες περιοχές. 

 Συστηματική Έρευνα  

 Μια αναλυτική διαδικασία έρευνας για αξιολόγηση μιας ύποπτης περιοχής μέσω της 

συλλογής, επεξεργασίας, αξιολόγησης και επικαιροποίησης στοιχείων για ύποπτες 

τοποθεσίες και τα χαρακτηριστικά τους.  

 Τεχνική Έρευνα  

 Απαιτεί φυσική είσοδο στην περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ύποπτη μετά από γενική 

έρευνα. Περιλαμβάνει λεπτομερή έρευνα και επιβεβαίωση της ύπαρξης ναρκών καθορίζοντας 

λεπτομέρειες στο έδαφος και τα όρια της περιοχής για τις μελλοντικές επιχειρήσεις 

εκκαθάρισης. 

 Περιοχή χωρίς εμφανή κίνδυνο  

 Περιοχή που δεν είναι εγγυημένα καθαρή, αλλά θα επανεξεταστεί από το κράτος ή 

άλλο οργανισμό εφόσον υπάρξουν νέα δεδομένα. 

Ορολογία που χρησιμοποιείται μόνο στην Κροατία
241
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 A guide to land release: non-technical methods / Geneva International Centre for Humanitarian Demining / 

Γενεύη / Νοέμβριος 2008, σ.96, www.gichd.org. 
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 Γενική Έρευνα  

 Μέθοδος έρευνας από ομάδες έρευνας για συλλογή στοιχείων σε ύποπτες περιοχές, 

χωρίς να χρησιμοποιούνται τεχνικές εκκαθάρισης. Περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων, την 

επεξεργασία τους, την ανάλυση και συσχέτιση και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 Τεχνική Έρευνα  

 Αποτελείται από ένα σύνολο οργανωτικών, επιχειρησιακών και διαδικασιών 

ασφαλείας, για να προσδιορίσει την ακρίβεια των στοιχείων που συλλέγονται με τη γενική 

έρευνα, πραγματοποιώντας την οριστική επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή όχι ναρκών σε 

συγκεκριμένη περιοχή ή και κτίριο. 

 Περιοχή που χρησιμοποιείται με ευθύνη του χρήστη  

 Περιοχές των οποίων οι κάτοχοι επιμένουν ότι είναι ασφαλείς και συνεχίζουν να τις 

χρησιμοποιούν. Τα στοιχεία για αυτές συλλέγονται με γενική έρευνα. 

 Ακύρωση ύποπτης περιοχής  

 Διαδικασία που αποσκοπεί στη μείωση της έκτασης μιας ύποπτης περιοχής. 

Προϋποθέτει τη διεξαγωγή τεχνικής έρευνας και ανάλυση των στοιχείων. 
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