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1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ODA) 

 

Το έτος 2017 τα κράτη μέλη (εφεξής «δωρήτριες χώρες») της Eπιτροπής 

Αναπτυξιακής Βοήθειας/Development Assistance Committee (DAC) του ΟΟΣΑ 

παρείχαν Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (Official Development Assistance – ODA) 

ύψους 147,16 δισ. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας μια μικρή πτώση της τάξης του 0,1% 

σε πραγματικούς όρους (λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις πληθωρισμού και 

συναλλαγματικών ισοτιμιών) σε σχέση με το 2016. Η ODA των κρατών μελών 

DAC 1  αντιπροσωπεύει το 0,31% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός τους 

(ΑΕΕ), ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από τον στόχο των Ηνωμένων Εθνών για 

0,7%. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2016 ήταν 0,32%. Η μείωση αυτή οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στις μειωμένες «δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας» 

(in-donor refugee costs) των δωρητριών χωρών, δεδομένης της μειωμένης 

έντασης της προσφυγικής κρίσης. Με εξαίρεση τις «δαπάνες υπέρ προσφύγων 

εντός επικρατείας» των δωρητριών χωρών, η ODA αυξήθηκε σε πραγματικούς 

όρους και έχει διπλασιασθεί από το 2000. 

 

Κατανομή Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας 

 

Μεταξύ 2016 και 2017, η ODA για «δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας» 

δωρητριών χωρών μειώθηκε από 16,2 δισ. δολ. ΗΠΑ σε 14,4 δισ. δολ. ΗΠΑ. Η 

προσφυγική κρίση, που έπληξε κυρίως τις ευρωπαϊκές χώρες το 2015, άρχισε να 

υποχωρεί κατά το 2017. Οι «δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας» 

δωρητριών χωρών αντιπροσωπεύουν το 9,6% της συνολικής ODΑ, ενώ το 2016 

το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11%. Για 7 χώρες2 οι «δαπάνες υπέρ προσφύγων 

εντός επικρατείας» τους υπερβαίνουν το 10% των συνολικών ροών καθαρής ODA 

τους, ενώ για 4 χώρες3 υπερβαίνουν το 20%. Για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η 

πτώση των ροών καθαρής ODA τους οφείλεται στο μειωμένο όγκο των δαπανών 

που δηλώθηκαν κατά το 2017, εν συγκρίσει με το 2016. Το 2017, η DAC 

διασαφήνισε τους κανόνες σχετικά με την κατάρτιση εκθέσεων για τις 

πραγματοποιηθείσες «δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας» δωρητριών 

χωρών, προκειμένου να καταστούν τα σχετικά δεδομένα πιο συγκρίσιμα και 

διαφανή. 

 

Το 2017, ο όγκος των δαπανών για διμερή βοήθεια (έργα, προγράμματα, τεχνική 

συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των «δαπανών υπέρ προσφύγων εντός 

επικρατείας» δωρητριών χωρών) ανήλθε στα 105,5 δισ. δολ. ΗΠΑ (το 2016 

ανήλθε στα 103 δισ. δολ. ΗΠΑ). Η δε ανθρωπιστική βοήθεια αντιπροσώπευσε το 

13,3% της συνολικής ODA. 

                                                           
1  Κράτη μέλη της DAC/OOΣΑ : Αυστραλία, Aυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, 
Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ισλανδία, Καναδάς, Κορέα, 

Λουξεμβούργο, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Φιλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.  
2 Ολλανδία (16,8%), Σουηδία (14,9%), Βέλγιο (14,4%), Αυστρία (12,2%), Καναδάς (10,8%), και 

Ελβετία (10,5%). 
3 Ισλανδία (33,4%), Ιταλία (30,8%), Γερμανία (24,2%) και Ελλάδα (21,7%). 
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Η διμερής καθαρή ODA προς τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες (Least Developed 

Countries) ανήλθε στα 42,5 δισ. δολ. ΗΠΑ (το 2016 ανήλθε στα 39,2 δισ. δολ. 

ΗΠΑ). Η καθαρή ODA προς την Αφρική ανήλθε το 2017 σε 52,8 δισ. δολ. ΗΠΑ 

(το 2016 ήταν 50 δισ. δολ. ΗΠΑ), εκ των οποίων τα 46,5 δισ. δολ. ΗΠΑ 

διατέθηκαν στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής. Η καθαρή ODA προς την 

Αμερική ανήλθε στα 8,6 δισ. δολ. ΗΠΑ, προς τη Μέση Ανατολή σε 23,7 δισ. δολ. 

ΗΠΑ και προς την Ασία σε 49 δισ. δολ. ΗΠΑ. Η καθαρή ODA προς την Ευρώπη 

ανήλθε στα 8,4 δισ. δολ. ΗΠΑ, με κυριότερες αποδέκτριες την Τουρκία (3,1 δισ. 

δολ. ΗΠΑ), τη Σερβία (1,7 δισ. δολ. ΗΠΑ) και την Ουκρανία (1,2 δισ. δολ. ΗΠΑ). 

 

Στο πλαίσιο της συνολικής ODA, οι συνεισφορές των χωρών της DAC σε 

πολυμερείς οργανισμούς και Ταμεία ανήλθαν σε 41,6 δισ. δολ. ΗΠΑ (το 2016 

ανήλθαν σε 41,8 δισ. δολ. ΗΠΑ), εκ των οποίων 13,9 δισ. δολ. ΗΠΑ αποτέλεσαν 

συνεισφορές στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Επιδόσεις Δωρητών Διμερούς Βοήθειας 

 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν το 2017 ο μεγαλύτερος δωρητής από πλευράς 

όγκου, με καθαρές ροές ODA της τάξης των 34,7 δισ. δολ. ΗΠΑ, 

αντιπροσωπεύοντας μείωση κατά 0,9% σε πραγματικούς όρους, σε σχέση με το 

2016. Η ODA των ΗΠΑ ως ποσοστό του ΑΕΕ μειώθηκε επίσης, από 0,19% το 

2016, σε 0,18% το 2017. Οι μεγαλύτερες χώρες-μέλη της DAC, δωρήτριες ODΑ 

(σε όγκο), μετά τις ΗΠΑ, είναι: η Γερμανία με 25 δισ. δολ. ΗΠΑ, το Ηνωμένο 

Βασίλειο με 18,1 δισ. δολ. ΗΠΑ, η Ιαπωνία με 11,5 δισ. δολ. ΗΠΑ, η Γαλλία με 

11,3 δισ. δολ. ΗΠΑ, η Ιταλία με 5,8 δισ. δολ. ΗΠΑ και η Σουηδία με 5,6 δισ. δολ. 

ΗΠΑ. Η Δανία, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, και το Ηνωμένο 

Βασίλειο πέτυχαν ή και υπερέβησαν τον στόχο των Ηνωμένων Εθνών για 

ποσοστό ODA επί του ΑΕΕ ίσο με 0,7%. Η Γερμανία διέθεσε σε ODA ποσοστό 

ελαφρώς χαμηλότερο από το 0,7% του ΑΕΕ της. 

 

Το 2017, η καθαρή ODA αυξήθηκε σε 12 χώρες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να 

σημειώνονται στη Γαλλία (+14,6%), την Ιαπωνία (+13,8%), την Ιταλία 

(+12,6%), τη Σουηδία (11%), την Τσεχία (10,7%) και τη Σλοβακία (9,3%). 

Αντιθέτως, η καθαρή ODA μειώθηκε σε 17 χώρες, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να 

σημειώνονται σε: Ισπανία (-41%), Ουγγαρία (-29,7%), Αυστρία (-26,1%), 

Ελλάδα (-16,6%), Αυστραλία (-13,5%) και Ελβετία (-12,8%). 

 

Πολλές χώρες, μη μέλη της DAC, έχουν μακρά παράδοση στην αναπτυξιακή 

συνεργασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2017, οι μεγαλύτερες 

δωρήτριες χώρες, μη μέλη της DAC4, είναι η Τουρκία (8,1 δισ. δολ. ΗΠΑ) και τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (4 δισ. δολ. ΗΠΑ), οι οποίες ξεπέρασαν τον στόχο του 

0,7% (ODA/ΑΕΕ), με ποσοστά 0,95% και 1,03% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Ρωσία 

(1,2 δισ. δολ. ΗΠΑ) και η Σαουδική Αραβία (908 εκ. δολ. ΗΠΑ).  
                                                           
4
 Οι χώρες μη μέλη DAC, δεν υποχρεούνται στην τήρηση των κατευθύνσεων (guidelines) και προδιαγραφών 

της DAC ως προς τη καταγραφή της αναπτυξιακής βοήθειας.   
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2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

     

Η συνολική, διμερής και πολυμερής, Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (Official 

Development Assistance – ODA) της Ελλάδας ανήλθε το 2017 στο ποσό των 314 

εκ. δολ. ΗΠΑ, ποσοστό δηλαδή 0,16% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος 

(ΑΕΕ 2017=201 δισ. δολ. ΗΠΑ), σημειώνοντας μείωση σε σχέση με το 2016 (369 

εκ. δολ. ΗΠΑ, ποσοστό 0,19% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος). 

 

3. ΔΙΜΕΡΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Η συνολικώς παρασχεθείσα διμερής ODA από την χώρα μας κατά το έτος 2017, 

ανήλθε σε 85 εκ. δολ. ΗΠΑ (η αντίστοιχη για το 2016 ήταν ύψους 159 εκ. δολ. 

ΗΠΑ). Η διμερής βοήθεια παρέχεται από σειρά Υπουργείων, αφορά δε κυρίως σε: 

παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πρόσφυγες (δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός 

της ελληνικής επικρατείας - 68 εκ. δολ. ΗΠΑ), συνεισφορές σε συγκεκριμένα 

προγράμματα και Ταμεία διαχειριζόμενα από Διεθνείς Οργανισμούς (13 εκ. δολ. 

ΗΠΑ, εκ των οποίων τα 12,4 εκ. δολ. ΗΠΑ, διατέθηκαν μέσω της ΕΕ στη 

χρηματοδοτική Διευκόλυνση “Facility for Refugees in Turkey”, για τα 3 

εκατομμύρια περίπου Σύρων προσφύγων στην Τουρκία) και παροχή υποτροφιών 

σε φοιτητές από αναπτυσσόμενες χώρες που φοιτούν στην Ελλάδα (2,2 εκ. δολ. 

ΗΠΑ). 

Κατηγοριοποιήσεις διμερούς βοήθειας σύμφωνα με τους στατιστικούς πίνακες του 

ΟΟΣΑ: 

Κατανομή της βοήθειας κατά γεωγραφική περιοχή (σε δολ. ΗΠΑ): 

 Ευρώπη: 14,3 εκ. 

 Αφρική: 0,9 εκ. (Υποσαχάρια Αφρική: 0,3 εκ.) 

 Αμερική: 0,15 εκ. 

 Ασία: 0,9 εκ.  

 Αναπτυσσόμενες χώρες γενικά: 68,4 εκ. (συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ  

         άλλων, οι δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός της ελληνικής επικρατείας) 

Κατανομή βοήθειας κατά κυριότερες αποδέκτριες χώρες (σε δολ. ΗΠΑ): 

 Τουρκία: 12,7 εκ.  

 Αλβανία: 1 εκ.  

 Συρία: 0,35 εκ. 

 Αίγυπτος: 0,3 εκ. 

 Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας: 0,2 εκ. 

 Σερβία: 0,2 εκ. 

 Ουκρανία: 0,2 εκ.  
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4. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Η συνολική πολυμερής ODA που παρασχέθηκε από την Ελλάδα το 2017 ανήλθε 

σε 229 εκ. δολ. ΗΠΑ (το 2016 ανήλθε σε 209 εκ. δολ. ΗΠΑ). Η πολυμερής ODA 

παρέχεται, ομοίως, από σειρά Υπουργείων, τα οποία ανάλογα με το αντικείμενο 

και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από Διεθνείς Συμβάσεις, παρέχουν 

πιστώσεις για διεθνείς αναπτυξιακούς σκοπούς (στήριξη σε αναπτυσσόμενες 

χώρες, αρωγή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κ.ά.), οι δε δράσεις 

υλοποιούνται κυρίως μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. 

Οι συνολικοί πόροι, οι οποίοι διετέθησαν από την Ελλάδα στα θεσμικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική αναπτυξιακή βοήθεια, ανήλθαν σε 191 εκ. 

δολ. ΗΠΑ, εκ των οποίων τα 68 εκ. δολ. ΗΠΑ αντιστοιχούν στη συμβολή της 

χώρας στο Ευρωπαϊκό Tαμείο Aνάπτυξης (ETA/EDF). Το ποσό των 14 εκ. δολ. 

διατέθηκε σε Οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, 16 εκ. δολ. 

ΗΠΑ στον Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης (IDA) της Παγκόσμιας Τράπεζας και 8 εκ. 

δολ. ΗΠΑ σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς. 

 

Συνολικές Ροές Πόρων Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας 2017 
  Σε εκ. δολ. ΗΠΑ 

 

 

 

 

 
   ΑΕΕ 2017: 201 δισ. δολ. ΗΠΑ  

 

 

5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΔΑΣ 

 

Α. Μνημόνια Κατανόησης 

Κατά το 2017 πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα για αξιολόγηση των 

συνεισφορών παρελθόντων ετών της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και Ταμεία 

και συγκεκριμένα ως προς τα Μνημόνια Κατανόησης που υπέγραψε η Ελλάδα με 

διάφορους διεθνείς οργανισμούς κατά την περίοδο 2008-2011, με στόχο την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ως προς την υλοποίησή τους και της 

προστιθέμενης αξίας για τη χώρα, καθώς και τη διερεύνηση τυχόν αδιάθετων 

υπολοίπων. Κατόπιν πολύμηνων διαπραγματεύσεων με τους διεθνείς 

οργανισμούς, από την ΥΔΑΣ σε συνεργασία με τις Διπλωματικές Αρχές της 

Ελλάδος, επετεύχθη η επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων ύψους περίπου 8 εκ. 

ευρώ. 

 

 

 

Μορφή Βοήθειας                   2017 

Διμερής (ODA)         85     0,04% AEE 

Πολυμερής (ODA)       229     0,12% AEE 

ΣΥΝΟΛΟ        314     0,16% AEE 
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1. Μνημόνιο Κατανόησης με το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής της 

Κοινότητας της Καραϊβικής  

To 2008 η χώρα μας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Κλιματικής 

Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής (ΚΚΑΚΚ) 5  πενταετούς διάρκειας για 

συνεργασία στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Το Μνημόνιο κυρώθηκε από τη 

Βουλή των Ελλήνων και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Ν. 

3977/2011/ΦΕΚ 131 Α’). Με το Μνημόνιο Κατανόησης η χώρα μας δεσμεύθηκε 

να συνεισφέρει στο Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής το 

ποσό των 4 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση προγραμμάτων/έργων που αφορούν 

στην προσαρμογή σε κλιματική αλλαγή εντός της χρονικής περιόδου τεσσάρων 

ετών. Η Ελλάδα κατέβαλε το συνολικό ποσό των 4 εκ. ευρώ, σε 4 ισόποσες 

δόσεις, το οποίο κατατέθηκε σε άτοκο τραπεζικό λογαριασμό, όπως προέβλεπε το 

Μνημόνιο. Το Κέντρο υλοποίησε ένδεκα προγράμματα συνολικού ύψους 3,1 εκ. 

δολ. ΗΠΑ. Ως εκ τούτου προέκυψε αδιάθετο υπόλοιπο 2,5 εκ. δολ. ΗΠΑ. Το 

ΚΚΑΚΚ υπέβαλε τον Ιούλιο 2016 προς έγκριση, τέσσερα νέα προγράμματα ύψους 

2,2 εκ. δολ. ΗΠΑ, μετά την λήξη του Μνημονίου. Η ΥΔΑΣ ζήτησε την επιστροφή 

του αδιάθετου ποσού ύψους 2,3 εκ. ευρώ (2,5 εκ. δολ. ΗΠΑ) λόγω λήξης του 

Μνημονίου Κατανόησης και το ποσό αυτό επεστράφη (Μάρτιο 2017) στη χώρα 

μας κατόπιν στενής συνεργασίας της ΥΔΑΣ και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της 

Ελλάδας στον ΟΗΕ.  

2. Συνεισφορά 2 εκ. ευρώ σε UNDP 

Τον Οκτώβριο 2008, η Ελλάδα κατέβαλε στο UNDP (United Nations Development 

Programme) το ποσό των 2 εκ. ευρώ ως ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

ARTGold2 (ARTiculation of Territorial and Thematic Networks of Human 

Development Cooperation), με επωφελούμενες χώρες την Αλβανία και τη Σερβία6  

για τη διετία 2008 - 2009. H συνεισφορά της χώρας μας προς UNDP παρέμεινε 

αναξιοποίητη μέχρι το 2010 και εν τέλει διοχετεύθηκε στη χρηματοδότηση 

προγραμμάτων του UNDP στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες και συγκεκριμένα 

στο Κέρας της Αφρικής (Αιθιοπία, Τζιμπουτί, Σομαλία, Ν. Σουδάν). Το UNDP δεν 

τήρησε βασικές υποχρεώσεις του που απέρρεαν από τις Τεχνικές Συμφωνίες για 

τέσσερα προγράμματα με Αιθιοπία, Τζιμπουτί, Σομαλία, Ν. Σουδάν. Κατόπιν 

πολύμηνων διαπραγματεύσεων και σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία 

της Ελλάδας στον ΟΗΕ, το UNDP υπέβαλε τις προβλεπόμενες από τις τεχνικές 

συμφωνίες απολογιστικές εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις και επέστρεψε  

(Ιούλιος 2017) ποσό ύψους 257 χιλ. ευρώ (328 χιλ. δολ. ΗΠΑ), για το σκέλος 

του Προγράμματος που αφορούσε την Σομαλία και ουδέποτε υλοποιήθηκε. Οι 

τελικές εκθέσεις που μας διαβιβάσθηκαν είναι, στο σύνολό τους, ανεπαρκείς ως 

προς την τεκμηρίωση των προβλεπομένων από τις Τεχνικές Συμφωνίες δράσεων. 

Η Ελλάδα κατέβαλε 2 εκ. ευρώ, πλην των επιστραφέντων από το UNDP 328 χιλ. 

δολ. ΗΠΑ, για δράσεις αμφιβόλου αποτελέσματος και προστιθέμενης αξίας και 

χωρίς ουσιαστική προβολή της Ελλάδας. 

                                                           
5 Στο Μνημόνιο το Caribbean Community Climate Change Centre αναφέρεται ως αρμόδιος φορέας 
υλοποίησης του Μνημονίου (competent authority) με τον όρο «CARICOM». 
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3. Μνημόνιο Κατανόησης με την Αφρικανική Ένωση 

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2008, υπεγράφη στη Νέα Υόρκη Μνημόνιο Κατανόησης 

Ελλάδας – Αφρικανικής Ένωσης πενταετούς διάρκειας για τη χρηματοδότηση 

προγραμμάτων αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Με το 

Μνημόνιο η χώρα μας δεσμεύθηκε να συνεισφέρει το ποσό των 12 εκ. ευρώ 

εντός χρονικής περιόδου τεσσάρων ετών. Το Μνημόνιο προέβλεπε τη 

χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων με στόχο την άμβλυνση των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω προτάσεων που θα κατήρτιζε η 

Αφρικανική Ένωση, στο πλαίσιο της σχετικής διμερούς αναπτυξιακής πολιτικής 

της χώρας μας. Η χώρα μας κατέβαλε για το έτος 2008 την α΄ δόση, ύψους 3 εκ. 

ευρώ, ως ετήσια συνεισφορά. Εν συνεχεία, δόθηκε επιπλέον δωρεά ύψους 1 εκ. 

ευρώ, η οποία δεν προβλεπόταν στο Mνημόνιο. Το Μνημόνιο ουδέποτε κυρώθηκε 

από τη Βουλή των Ελλήνων. Στο πλαίσιο των προσπαθειών διερεύνησης της 

καλής εκτέλεσης/υλοποίησης του Μνημονίου εντοπίσθηκαν το 2017 στην 

ιστοσελίδα της Αφρικανικής Ένωσης αναφορές στην Οικονομική Έκθεση και 

Οικονομική Κατάσταση της Αφρικανικής Ένωσης, ότι η ελληνική συνεισφορά δεν 

διατέθηκε για χρηματοδότηση προγραμμάτων αντιμετώπισης συνεπειών 

κλιματικής αλλαγής, όπως προβλεπόταν στο Μνημόνιο Κατανόησης. Κατόπιν 

πολύμηνων διαπραγματεύσεων, η ΥΔΑΣ σε συνεργασία με τη Πρεσβεία της 

Ελλάδας στην Αιθιοπία, επεστράφη (Νοέμβριος 2017) από την Αφρικανική 

Ένωση, υπόλοιπο ελληνικής συνεισφοράς ύψους 3,6 εκ. ευρώ. 

 

4. Μνημόνιο Κατανόησης με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό  

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2009, υπεγράφη στη Νέα Υόρκη Μνημόνιο Κατανόησης 

μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού 

Οργανισμού/ΠΜΟ (World Meteorological Organization/WMO) για συνεργασία στον 

τομέα της κλιματικής αλλαγής. Με το Μνημόνιο η χώρα μας δεσμεύθηκε να 

συνεισφέρει το ποσό των 2 εκ. ευρώ, για χρηματοδότηση σειράς δράσεων σε 

χώρες της Aνατολικής και Κεντρικής Αφρικής (Μπουρκίνα Φάσο, Τσαντ, Μάλι, 

Νίγηρας, Σουδάν, Ουγκάντα), στο πλαίσιο της ελληνικής διμερούς αναπτυξιακής 

συνεργασίας. Η χώρα μας κατέβαλε το ποσό του 1 εκ. ευρώ, το οποίο αφορούσε 

στην α΄ δόση για το έτος 2010. Το Μνημόνιο Κατανόησης δεν κυρώθηκε από τη 

Βουλή των Ελλήνων.  

Ο ΠΜΟ, τροποποίησε μονομερώς το Μνημόνιο, χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση 

και έγκριση της Ελληνικής πλευράς, με αποτέλεσμα να υλοποιήσει δράσεις και σε 

άλλες χώρες, πέραν των συμφωνηθεισών στο Μνημόνιο. Οι δράσεις του 

προγράμματος πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους μέχρι 

ακόμη και το έτος 2016, ενώ το Μνημόνιο φαίνεται ότι έληγε το 2011. Επιπλέον, 

η προβολή της Ελλάδας ήταν ανεπαρκής. Κατόπιν διαβουλεύσεων και εκατέρωθεν 

συναντήσεων στελεχών της ΥΔΑΣ και του ΠΜΟ για επιστροφή του συνόλου της 

ελληνικής συνεισφοράς, ο ΠΜΟ αποδέχθηκε να επιστρέψει (Νοέμβριος 2017) 

αδιάθετο υπόλοιπο ύψους 83 χιλ. ευρώ.  
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5. Μνημόνιο Κατανόησης με την Επιτροπή Ινδικού Ωκεανού 

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2009, υπεγράφη στη Νέα Υόρκη Μνημόνιο Κατανόησης 

μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και της Επιτροπής Ινδικού Ωκεανού/Indian 

Ocean Commission (IOC), για συνεργασία στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Η 

Επιτροπή Ινδικού Ωκεανού αποτελεί διακυβερνητικό οργανισμό με έδρα το 

Μαυρίκιο, στον οποίο συμμετέχουν οι νήσοι Κομόρες, η Γαλλία για λογαριασμό 

της νήσου Ρεϋνιόν, η Μαδαγασκάρη, ο Μαυρίκιος και οι Σεϋχέλλες.  

Με το Μνημόνιο Κατανόησης η χώρα μας δεσμεύτηκε να συνεισφέρει το ποσό των 

4 εκ. ευρώ, εντός της χρονικής περιόδου τεσσάρων ετών, με την καταβολή 1 εκ. 

ευρώ κατ΄ έτος. Η συνεισφορά της χώρας μας, σύμφωνα με το Μνημόνιο, θα 

αφορούσε την υλοποίηση προγραμμάτων/έργων βάσει προτάσεων, τις οποίες θα 

υπέβαλλε η Επιτροπή Ινδικού Ωκεανού. Το Μνημόνιο Κατανόησης δεν κυρώθηκε 

από τη Βουλή των Ελλήνων. Η χώρα μας κατέβαλε το ποσό του 1 εκ. ευρώ, το 

οποίο αφορούσε την α΄ δόση για το έτος 2010. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 

ελληνικής συνεισφοράς, το 2017 εντοπίσθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της IOC 

αναφορά σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης το 2011, ως προς την οποία δεν 

υπήρχε ανταπόκριση από πλευράς της Ελλάδας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η IOC 

δεν τήρησε κανένα άρθρο του Μνημονίου, η ΥΔΑΣ σε συνεργασία με Πρεσβείες 

Ναϊρόμπι και Βρυξελλών κατέβαλε προσπάθεια επιστροφής της ελληνικής 

συνεισφοράς μέσω πολύμηνων διαπραγματεύσεων και εκατέρωθεν συναντήσεων 

με ανώτερα στελέχη του οργανισμού, χωρίς να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα. Ως ένδειξη αναγνώρισης της ελληνικής συνεισφοράς, η IOC 

ανάρτησε στην ιστοσελίδα της κείμενο με θέμα την «αναγνώριση της 

συνεισφοράς της Ελλάδας» και εξέδωσε, παράλληλα, ειδικό έντυπο (φυλλάδιο), 

αντίτυπο του οποίο παραδόθηκε στην ΥΔΑΣ. 

6. Mνημόνιο Συνεργασίας με USAID 

Ελληνική συνεισφορά 2 εκ. ευρώ (2,9 εκ. δολ. ΗΠΑ) παρασχέθηκε στην USAID 

(United States Agency for International Development) το 2010 για δύο 

αναπτυξιακά προγράμματα στο Αφγανιστάν, τα οποία ανέλαβε να υλοποιήσει η 

USAID σε συνεργασία με άλλους εταίρους, ως δωρητές ή εξουσιοδοτούμενους 

φορείς (π.χ. KfW German Development Bank ως προς το πρόγραμμα “Kabul 

Urban Water Supply”/KUWS). Επισημαίνεται ότι μεταξύ ΥΔΑΣ και USAID δεν είχε 

υπογραφεί «Συμφωνία Εκχώρησης Υλοποίησης Συνεργασίας» ή «Μνημόνιο 

Συνεργασίας». Ως προς το πρόγραμμα KUWS, ανέκυψαν τα κάτωθι: (i) η 

συνεισφορά της ΥΔΑΣ στην υλοποίηση του προγράμματος δεν αντικατοπτρίζεται 

στην «Συμφωνία Εκχώρησης Υλοποίησης Συνεργασίας» μεταξύ της USAID και 

των συνεργατών της, (ii) η υλοποίηση του προγράμματος είχε αναβληθεί για 

αρκετά έτη, χωρίς ενημέρωση της ελληνικής πλευράς και (iii) η τιμή 

δημοπράτησης του έργου ήταν χαμηλότερη από την προϋπολογισθείσα, με 

αποτέλεσμα η ελληνική συνεισφορά να μην είναι απαραίτητη. H ΥΔΑΣ σε 

συνεργασία με την Πρεσβεία Ουάσιγκτων αιτήθηκε την επιστροφή της 

συνεισφοράς 1,45 εκ. δολαρίων ΗΠΑ από την USAID και η επιστροφή του ποσού 

αυτού πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2017. 
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7. Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Λιβάνου (“Environmental Resources 

Monitoring Program in Lebanon – ΕRML”)  

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Λιβάνου (“Environmental Resources Monitoring 

Program in Lebanon – ΕRML”) υπήρξε μέρος σειράς προγραμμάτων που 

χρηματοδότησε η Ελλάδα στον Λίβανο το 2007, σε συνέχεια των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων σε βάρος της χώρας το 2006. Χρηματοδοτήθηκε με συνολικό ποσό 

1,64 εκ. δολ. ΗΠΑ, το οποίο εκταμιεύθηκε εφάπαξ και απευθείας στο 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment 

Programme), με την υπογραφή διμερούς συμφωνίας μεταξύ του ΥΠΕΞ και του 

UNEP ως φορέα υλοποίησης. Παρουσιάσθηκαν πολλά προβλήματα 

καθυστερήσεων ολοκλήρωσης του προγράμματος. Σε συνεργασία με την 

Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βηρυτό, επετεύχθη (Ιανουάριος 2017) επιστροφή 

ύψους 295 χιλ. δολ. ΗΠΑ.  

8. Άλλες Συνεισφορές 

Αξιολογήθηκαν, επίσης, οι ελληνικές συνεισφορές σε: (α) Ταμείο Ανακατασκευής 

της Σαρκοφάγου Τσέρνομπιλ (Chernobyl Shelter Fund), έτους 2012, (β) Διεθνές 

Ταμείο Στήριξης Παροπλισμού Κοζλοντούι (Kozloduy Fund – KIDSF), έτους 2012 

και (γ) Ίδρυμα Οικοδόμησης Ικανοτήτων στην Αφρική (The African Capacity 

Building Foundation), έτους 2007. 

 

Β. Ανθρωπιστική Δράση 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης συνεισφοράς και σχετικής δήλωσης που 

πραγματοποιήθηκαν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της 

Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών του Λονδίνου (4.2.2016) «Υποστήριξη της Συρίας 

και της ευρύτερης περιοχής της», διατέθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ στο 

Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 

(OCHA) στη Δαμασκό, προς ενίσχυση των δράσεων ανθρωπιστικής ανταπόκρισης 

στο πλαίσιο του «Ανθρωπιστικού Σχεδίου Ανταπόκρισης της Συρίας 2016-2017». 

 

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες δυσχέρειες στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, δεν 

επέτρεψαν στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας να παράσχει 

ενίσχυση σε χρήμα ή/και σε είδος στα πλαίσια της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης  

σε τρίτες χώρες, ανακουφίζοντας πληγέντες από τις πολλαπλές και πλέον  

πολύπλοκες πρόσφατες ανθρωπιστικές κρίσεις.   

 

Ενεργός υπήρξε η συμμετοχή της χώρας μας στην παγκόσμια διαδικασία του ΟΗΕ, 

ως συνέχεια της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Συνόδου Κορυφής και το αποτέλεσμά  

της, την «Ατζέντα για την Ανθρωπότητα». Επίσης, η ΥΔΑΣ κοινοποίησε τις 

δεσμεύσεις της Ελλάδας σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, στο πλαίσιο της 

«Ατζέντας για την Ανθρωπότητα» του ΟΗΕ.   
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Γ. Προετοιμασία Υπηρεσιακών Φακέλων για Συμβούλια Υπουργών 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, Συνάντηση Υψηλού 

Επιπέδου DAC/OOΣΑ και Συναντήσεις Γενικών Διευθυντών Αναπτυξιακής 

Συνεργασίας 

- Άτυπη Συνεδρίαση Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων/ Αναπτυξιακής    

- Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2017. 

- Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Βρυξέλλες, 6-7 Απριλίου 2017. 

- 42η Σύνοδος κοινού Υπουργικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης- 

Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ), Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017.   

- Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων/Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017. 

- Άτυπη Συνεδρίαση Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων/Αναπτυξιακής    

Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ταλλίν, 11 Σεπτεμβρίου 2017. 

- Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Βρυξέλλες, 2–3 Οκτωβρίου 2017. 

- 51η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLM) DAC/ΟΟΣΑ, Παρίσι, 30-31 

Οκτωβρίου 2017. 

- Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων/Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017. 

 

Δ. Προετοιμασία Σημειωμάτων και Παρεμβάσεων για Ευρωπαϊκές και 

Διεθνείς Συναντήσεις 

- Συνάντηση κ. Υπουργού Εξωτερικών με Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ,  

         Νέα Υόρκη,  6 Ιανουαρίου 2017. 

- Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για Παγκόσμια    

         Θέματα (Global Ιssues), Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017. 

- Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017. 

- Συνεδρίαση Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Στρασβούργο, 3-6 

Απριλίου 2017. 

- Πολιτικές Διαβουλεύσεις Γενικών Πολιτικών Διευθυντών Ελλάδας-Χιλής, 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2017. 

- Ετήσια Συνάντηση ΟΑΣΕ με Ασιατικούς Εταίρους Συνεργασίας, Βερολίνο, 

19-20 Ιουνίου 2017. 

- Συνάντηση Υψηλών Αξιωματούχων ASEM, Mυανμάρ, 7-8 Σεπτεμβρίου 

2017. 

- Γενική Συζήτηση 72ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών, 

Νέα Υόρκη, 18-22 Σεπτεμβρίου 2017. 

- Πολιτικές Διαβουλεύσεις σε Επίπεδο Γενικών Γραμματέων με Μπαγκλαντές 

και Ινδία, Σεπτέμβριος 2017. 

- 13η Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών ASEM, Μυανμάρ, 20-21 Νοεμβρίου 

2017. 

- Συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2017. 
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Ε. Ομάδες Εργασίας Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Δεύτερη Επιτροπή 

Ηνωμένων Εθνών και Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC)/ΟΟΣΑ 

1. Ενεργή παρακολούθηση των εργασιών των συναφών με την αναπτυξιακή 

συνεργασία της Ευρωπαικής Ένωσης Ομάδων Εργασίας/OE (Working 

Parties/WPs) του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης, ήτοι: των 

συναντήσεων της OE CODEV (WP on Development Co-operation), των από 

κοινού συνεδριάσεων των ΟΕ για Διεθνή Περιβαλλοντικά Θέματα, τα 

Ηνωμένα Έθνη και την Αναπτυξιακή Συνεργασία (WPs WPIEI-

Global/CONUN/CODEV) και των -αναπτυξιακού περιεχομένου- 

συναντήσεων της ΟΕ για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 

Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό/AKE (African, Caribbean and 

Pacific/ACP WP). Σημαντικότερες θέσεις ως προς: 

o Μετανάστευση και Ανάπτυξη. 

o Nέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη. 

o Σχέσεις ΕΕ-ΑΚΕ μετά 2020 και λήξη Συμφωνίας Κοτονού. Σύσταση  

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Απόφαση Συμβουλίου επί 

διαπραγματευτικής  εντολής ως προς εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 

2020. 

o Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για Σταθερότητα και Αντιμετώπιση Γενεσιουργών Αιτιών Παράτυπης 

Μετανάστευσης και Εκτοπισμού Πληθυσμών στην Αφρική (EU 

Emergency Trust Fund for Africa/EUTF for Africa). 

o Σχέδια Συμπερασμάτων Συμβουλίου: (α) “Digital4Development” 

(D4D), (β) “Operationalising the Humanitarian-Development 

Nexus”, (γ) “A sustainable European Future: The EU response to 

the 2030 Agenda for Sustainable Development”. 

o Προσανατολισμό των μελλοντικών εργασιών του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου επί της Ατζέντας 2030.  

o Ευρωπαϊκό Ταμείο για Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for 

Sustainable Development/EFSD). 

o EU Financing for Development Report - Questionnaire for the 2018 

Report. 

 

2. Eνεργή παρακολούθηση των εργασιών της Δεύτερης Επιτροπής (Economic    

 and Financial Committee) του ΟΗΕ. Υποβολή θέσεων σε δώδεκα Σχέδια 

Αποφάσεων της 72ης Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ και στο σχέδιο Κειμένου (zero 

draft) και στο σχέδιο της Υπουργικής Δήλωσης Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού 

Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN High Level Political Forum for 

Sustainable Development/HLPF), Νέα Υόρκη, 10-19.7.2017. 

 

3. Συστηματική παρακολούθηση των εργασιών της Επιτροπής Αναπτυξιακής 

Συνεργασίας (DAC)/ΟΟΣΑ: 

-  Διαβίβαση υπηρεσιακών φακέλων για: (α) Συνάντηση Ανωτέρων    

          Υπαλλήλων/Senior Level Meeting, Παρίσι, 14 Ιουνίου 2017, (β) Μηνιαίες   

          Τακτικές Συναντήσεις κ-μ DAC, (γ) Ομάδα Εργασίας Στατιστικής. 
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     -   Ενεργή συμμετοχή στην Προσωρινή Ομάδα Εργασίας για τους Πρόσφυγες   

         για διαμόρφωση οδηγιών DAC σχετικές με δαπάνες υπέρ προσφύγων   

         εντός επικράτειας χωρών που προσμετρούνται ως αναπτυξιακή βοήθεια. 

     -   Eνεργή συμμετοχή στην αναμόρφωση της DAC/ΟΟΣΑ. 

     - Προετοιμασία για την 4η Επιθεώρηση (Peer Review) του συνολικού 

συστήματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας από την 

DAC/ΟΟΣΑ (Απρίλιος - Νοέμβριος 2018). 

 

Ζ. Συνεισφορές σε Εκδόσεις Διεθνών Οργανισμών 

- Συνεισφορά στην έκδοση, ΟΟΣΑ «ODA Casebook on Conflict, Peace and 

Security Activities» με επιτυχημένες μελέτες περιπτώσεων κρατών μελών 

(Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Ελβετία, ΗΒ, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ουγγαρία, 

Σουηδία), που παρείχαν αναπτυξιακή βοήθεια στους τομείς των 

συγκρούσεων, ειρήνης και ασφάλειας. 

- Εθνική Συνεισφορά στην Έκδοση ΟΟΣΑ “Better Policies for Sustainable 

Development 2017”. 

 

Η. Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

- Ημερίδα «Πολυεταιρικός Διάλογος για τη Συνοχή των Πολιτικών Βιώσιμης 

Ανάπτυξης» με συμμετοχή 75 στελεχών Υπουργείων και άλλων φορέων 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 7 Μαρτίου 2017. 

 

- Ειδική Εκδήλωση «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) - Ανταλλαγή 

Εμπειριών και Βέλτιστων Πρακτικών», 3 Οκτωβρίου 2017. 

Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από εκπροσώπους των Διπλωματικών 

Αποστολών κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεσογειακών χωρών 

(Bέλγιο, Κυπριακή Δημοκρατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, 

Ιορδανία, Μαρόκο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Τουρκία) που 

συμμετείχαν με Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση στο Φόρουμ Υψηλού 

Επιπέδου  των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN High Level 

Political Forum for Sustainable Development) κατά το 2016 και το 2017.  

 

Θ. Διαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου Εκκρεμών Προγραμμάτων  

Η ΥΔΑΣ συνέχισε και εντός του 2017 την διενέργεια αξιολογήσεων, ερευνών, 

ελέγχων και επαληθεύσεων ως προς το φυσικό αντικείμενο εκκρεμών 

προγραμμάτων διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας 

της περιόδου 2002-2010, αποστέλλοντας σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες 

ελεγκτικές και δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο των εν εξελίξει ερευνών. 

 

Ι. Συνδρομή σε Ελέγχους Δημοσίων Υπηρεσιών και Δικαιοσύνης, 

Αναφορικά με Χρηματοδοτήσεις παρελθόντων ετών 

Η ΥΔΑΣ απέστειλε στοιχεία σχετικά με τις εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), συνδράμοντας σχετικούς ελέγχους Αρχών της 

Πολιτείας (Αρχή για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματική 

δραστηριότητα, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες) και της Δικαιοσύνης. 
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Κ. Τήρηση Ειδικού Μητρώου Υ∆ΑΣ  

Η ΥΔΑΣ συνέχισε τη διαδικασία επικαιροποίησης του Ειδικού Μητρώου Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που τηρεί (στοιχεία επαφής, εκπρόσωποι, νέα 

διοικητικά συμβούλια, καταστατικά κ.λπ.). Η προσπάθεια επικαιροποίησης του 

Μητρώου εμφανίζει περιορισμένα αποτελέσματα λόγω της ελλιπούς ανταπόκρισης 

εκ μέρους των ΜΚΟ. Μέχρις στιγμής, έχουν αποσταλεί περί τις 300 επιστολές σε 

ΜΚΟ, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο. 

 

Λ. Λοιπές Δραστηριότητες 

- Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης της Ελληνικής Διμερούς και Πολυμερούς 

Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, έτους 2017. 

- Στο πλαίσιο ανειλημμένης πολυετούς υποχρέωσης, χορηγήθηκαν, με 

μεταφορά πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών 

προς τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, υποτροφίες αλλοδαπών 

ειδικευόμενων ιατρών από επιλέξιμες χώρες συνολικού ύψους 10.565,04 

ευρώ. Από το ποσό αυτό έγινε «μερική ανάκληση» της απόφασης 

ανάληψης πίστωσης διότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, «δεν κατέστη 

δυνατό να εκτελεστεί εντός του οικονομικού έτους 2017». Το ποσό το 

οποίο μεταφέρθηκε στο επόμενο έτος, ανήλθε σε 5.282,50 ευρώ. 

     -   Διαβίβαση στατιστικών στοιχείων αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδας 2017 

         στην DAC/OOΣΑ. 

- Συνδρομή στην προετοιμασία της Εθελοντικής Εθνικής Αξιολόγησης 

(Voluntary National Review) της Ελλάδας που παρουσιάσθηκε στο Πολιτικό 

Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

Ιούλιο 2018. 

- Προετοιμασία σημειωμάτων για Μεικτές Διυπουργικές Επιτροπές 

Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας 

Ελλάδας με Γεωργία και Ουκρανία. 

- Ικανοποίηση αιτήματος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Προστασίας 

Φυσικών Πόρων της Γεωργίας για ενίσχυση βιβλιοθήκης περιβαλλοντικών 

θεμάτων.  

- Παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος ύδρευσης του 

παλαιστινιακού καταυλισμού Nahr El Bared στο βόρειο Λίβανο, για το οποίο 

η Ελλάδα συνεισέφερε ποσό ύψους 600 χιλ. ευρώ το 2008, σε συνεργασία 

με την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βηρυτό. 

- Προετοιμασία φακέλων για Έλληνες Ευρωβουλευτές. 

- Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου DAC/ΟΟΣΑ αναφορικώς με Άλλες Επίσημες 

Ροές (Other Official Flows/OOF) χώρας μας ανά τομέα προς 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

- Κατάρτιση απαντητικών εγγράφων, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου. 

- Αποστολή εισηγήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, ως προς αιτήματα κυρίως 

στρατιωτικών και στρατευμένων, σε σχέση με αιτήσεις για λήψη αδείας για 

συμμετοχή σε δράσεις ΜΚΟ στο εξωτερικό στο πλαίσιο των προβλέψεων 
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των άρθρων 14 και 16 του Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ Α΄138/05-07-1999) 

«Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και 

Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες 

διατάξεις». 

 


