
Δελτίο Τύπου 

 

Συνάντηση του Πρέσβη Νορβηγίας με τον Οδυσσέα Βουδούρη: 
 

«ίσως πιο πολύτιμη από την υλική βοήθεια, 

η μεταφορά τεχνογνωσίας» 
 

 

Στις 6 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρέσβη της Νορβηγίας στην Αθήνα, 

κ. Jørn Gjelstad, και του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής, κ. Οδυσσέα Βουδούρη, με πρωτοβουλία 

της Νορβηγικής πλευράς. Η συνάντηση αυτή επισφράγισε την επίσκεψη του κ. Βουδούρη στην 

Νορβηγία, την περασμένη βδομάδα, κατόπιν πρόσκλησης του Νορβηγικού Συμβουλίου για 

τους Πρόσφυγες (Norwegian Refugee Council).  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. 

Βουδούρης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με υπηρεσιακούς παράγοντες, ΜΚΟ, καθώς και 

να επισκεφτεί δομές φιλοξενίας. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η Νορβηγία υποδέχεται έναν αριθμό προσφύγων, σε σχέση με τον πληθυσμό 

της χώρας, μεγαλύτερο από εκείνο της Ελλάδας (30.000 πρόσφυγες για 5 εκ. πληθυσμό). Το 

κύριο κύμα αυτών των προσφύγων κατέφθασε, όπως και στην Ελλάδα, το 2015. Το επίπεδο 

των δομών φιλοξενίας και ο γενικός συντονισμός είναι σε άριστο επίπεδο, ενώ το ετήσιο 

κόστος ανά πρόσφυγα, που διαθέτει η Νορβηγική Κυβέρνηση, είναι ίδιας τάξης μεγέθους με το 

κόστος που καταβάλλεται στην Ελλάδα, από κοινοτικούς πόρους. 

 

Ο Πρέσβης της Νορβηγίας ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα για την πρόθεση της κυβέρνησής 

του να χρηματοδοτήσει τις υπηρεσίες υποδοχής και ασύλου. Κατόπιν συζήτησης, διαφάνηκε 

ότι οι πιο χρήσιμοι τομείς, όπου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η βοήθεια αυτή, όσο αφορά την 

Υπηρεσία Υποδοχής, είναι η οργάνωση δράσεων επιμόρφωσης προσωπικού και οργανωτικής 

στήριξης (capacity building) σε συνεργασία με την Norwegian Refugee Council, η μεταφορά 

τεχνογνωσίας όσο αφορά την δόμηση της νεοσύστατης Γενικής Γραμματείας Υποδοχής και 

γενικότερα η οργάνωση συντονισμού, βάσει την Νορβηγικής εμπειρίας, καθώς και η στήριξη 

ειδικών δράσεων για ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά, άτομα με αναπηρία κλπ. Συμφωνήθηκε 

να ακολουθήσει επόμενη σύσκεψη, όπου θα εξεταστούν συγκεκριμένες προτάσεις, βάσει του 

πλαισίου αυτού. 

 

Στο πέρας της συνάντησης, ο κ. Βουδούρης δήλωσε: «η υλική βοήθεια που μας προσφέρει η 

Νορβηγική κυβέρνηση είναι πολύτιμη. Ακόμα πιο πολύτιμο όμως μπορεί να αποδειχτεί το 

Νορβηγικό παράδειγμα και η μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και αυτό για το οποίο δεν 

διαθέτουμε ακόμα ελληνική ορολογία, δεν αποτελεί μέρος του δημόσιου διαλόγου, και 

αναφέρομαι στο λεγόμενο capacity building». 

 


