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ΕΤΗΣΙΑ   ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ∆ΙΜΕΡΟΥΣ   ΚΑΙ   ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ  
ΚΡΑΤΙΚΗΣ   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ   ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 

ΕΤΗ   2004 – 2005 
 
 

 
 
 

υποβάλλεται  
 

στη 
∆ιυπουργική Επιτροπή  

Οργάνωσης και Συντονισµού των ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων  
(Ε.Ο.Σ.∆.Ο.Σ) 

 
στην 

Επιτροπή Εξωτερικών και Αµύνης 
της ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

  
στην 

Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(Development Assistance Committee – DAC) 

του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(Ο.Ο.Σ.Α) 

Παρίσι 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
της Υπουργού Εξωτερικών,  

Ντόρας Μπακογιάννη, 
στην Ετήσια Έκθεση 2004-2005  

της Hellenic Aid. 
 

 
 
Το σύγχρονο, µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον, παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες για τα 
κράτη που το απαρτίζουν, αλλά ταυτόχρονα δεν αφήνει σε καµιά χώρα την πολυτέλεια να 
θεωρεί τον εαυτό της «θωρακισµένο» από τα προβλήµατα, τα οποία δεν γνωρίζουν σύνορα.  
 
Προβλήµατα όπως η µόλυνση του περιβάλλοντος, οι φυσικές καταστροφές, οι µεταδιδόµενες 
ασθένειες, η διατάραξη της τροφικής αλυσίδας, δεν σταµατούν στα σύνορα του 
αναπτυγµένου µε τον αναπτυσσόµενο κόσµο – αυτό το γνωρίζουµε καλά. Το ίδιο όµως 
ισχύει και για ζητήµατα όπως η φτώχεια, ο υποσιτισµός, οι περιφερειακές συγκρούσεις, η 
βαναυσότητα ορισµένων καθεστώτων, ζητήµατα των οποίων οι συνέπειες είναι επίσης σε 
όλους µας γνωστές: η λαθροµετανάστευση, η εµπορία ανθρώπων, το λαθρεµπόριο όπλων 
και ναρκωτικών, η τροµοκρατία. 
 
Κανένα κράτος, όσο αναπτυγµένο και αν είναι, δεν µπορεί να µείνει αδρανές µπροστά σε 
αυτά τα προβλήµατα. Πρόκειται για θέµατα παγκόσµια, που απαιτούν παγκόσµιες λύσεις. Η 
αποσπασµατική ή η µεµονωµένη αντιµετώπισή τους δεν αρκούν. Η  διεθνής κοινότητα έχει 
χρέος να δράσει συλλογικά και άµεσα για να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα αυτά στην πηγή 
τους.  
 
Με την υιοθέτηση της «∆ιακήρυξης της Χιλιετίας», όλα τα κράτη – αναπτυγµένα και 
αναπτυσσόµενα – έδειξαν την αποφασιστικότητά τους να εργαστούν από κοινού για την 
µείωση της φτώχειας, την καταπολέµηση των ασθενειών και της πείνας, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την εδραίωση της δηµοκρατίας και την κατοχύρωση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. Μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας µπορούµε να συµβάλουµε στην αύξηση 
της ευηµερίας, στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, στην εξασφάλιση της σταθερότητας 
και της ειρήνης.  
 
Σε αυτή την παγκόσµια προσπάθεια, η Ελλάδα όχι µόνο συµµετέχει ενεργά, αλλά 
συνδιαµορφώνει τις εξελίξεις και τους στόχους. Μέσω της αναδιοργανωµένης Υπηρεσίας 
∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και αξιοποιώντας 
την θέση µας σε διεθνείς οργανισµούς και fora – κυρίως δε την θέση µας στο Συµβούλιο 
Ασφαλείας των ΗΕ – έχουµε θέσει ως προτεραιότητα την πολιτική αναπτυξιακής 
συνεργασίας και βοήθειας στο πλαίσιο της εξωτερικής µας πολιτικής.  
 
Το 2004, η Ελλάδα ήταν ανάµεσα στις χώρες µε την µεγαλύτερη αύξηση αναπτυξιακής 
βοήθειας σε πραγµατικούς όρους, η οποία και εκτιµάται σε 13,1%. Παράλληλα, διευρύναµε 
το πεδίο άσκησης της «αναπτυξιακής µας διπλωµατίας», πέρα από τον γεωγραφικό µας 
περίγυρο, δηλαδή τα Βαλκάνια, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου και της 
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Μέσης Ανατολής. Η παρουσία της Ελλάδας είναι σήµερα περισσότερο ενισχυµένη στις 
χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, στις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες, στη Νοτιοανατολική 
Ασία, αλλά και περιοχές όπως οι Φιλιππίνες και η Καραϊβική.     
 
Στόχος µας είναι η αναπτυξιακή βοήθεια της Ελλάδας να αυξηθεί ακόµα περισσότερο, αλλά 
και να συνεχιστεί και να ενταθεί η προσπάθεια αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών µας, ώστε 
να εξασφαλίζεται συνεχώς τόσο η διαφάνεια όσο και η αποτελεσµατικότητα της πολιτικής µας 
στο πεδίο της αναπτυξιακής συνεργασίας.  
 
Η Ελλάδα, µε την πολιτική της, αποδεικνύει ότι είναι έτοιµη να διαδραµατίσει ουσιαστικό και 
αποτελεσµατικό ρόλο στην παγκόσµια προσπάθεια για ένα µέλλον που θα στηρίζεται στην 
ισόρροπη ανάπτυξη, στην ειρηνική συνύπαρξη, την εδραίωση της δηµοκρατίας και στον 
αµοιβαίο σεβασµό. Η πρόκληση που έχουµε µπροστά µας είναι τεράστια. Εξίσου τεράστια 
είναι και η ευκαιρία που έχουµε να ανταποκριθούµε στην πρόκληση αυτή, µέσω της από 
κοινού µε άλλα έθνη, διεθνείς οργανισµούς και µη κυβερνητικές οργανώσεις κινητοποίησης 
και της συνεργασίας. Ως διεθνής κοινότητα δεν µπορούµε να χάσουµε αυτή την ευκαιρία. 
Γιατί, στο σηµερινό διεθνές περιβάλλον οι απειλές δεν προέρχονται από κάποιο κράτος ή 
κάποια ιδεολογία, αλλά από τη φτώχεια και την πείνα, και από την απόγνωση που αυτές 
µπορούν να προκαλέσουν.  
 
 
                                                                                  Ντόρα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
κ. Υφυπουργού Εξωτερικών 

 

 
Ο κόσµος µας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Αρκετές νέες ευκαιρίες έχουν 
εµφανισθεί ταυτόχρονα µε µια σειρά από προκλήσεις και σοβαρά αλληλεξαρτώµενα 
προβλήµατα που ταλανίζουν τη σύγχρονη ανθρωπότητα, δηµιουργώντας αισθήµατα βαθιάς 
ανησυχίας στους λαούς του αναπτυσσόµενου και του ανεπτυγµένου κόσµου.  
 
Η νέα παγκοσµιοποιηµένη πραγµατικότητα που έχει διαµορφωθεί από τη διεθνοποίηση των 
προβληµάτων της φτώχειας, της πείνας, του αναλφαβητισµού, των κοινωνικών, 
ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών και οικονοµικών κρίσεων, των επιδηµιών, του 
οργανωµένου εγκλήµατος, γεννά σειρά σοβαρών προβληµάτων όπως, η παράνοµη 
µετανάστευση, η διεθνής τροµοκρατία, η παράνοµη διακίνηση και η εκµετάλλευση 
ανθρώπων, το παράνοµο εµπόριο όπλων και ναρκωτικών, καθώς και η έξαρση εµφύλιων 
αλλά και διασυνοριακών συρράξεων.  
 
Οι προκλήσεις και η ανάγκη συλλογικής και ριζικής αντιµετώπισής τους, ενίσχυσαν την 
ευθύνη και δυνάµωσαν την αποφασιστικότητα των ηγεσιών και των λαών των ανεπτυγµένων 
και των αναπτυσσοµένων χωρών εταίρων, να εργασθούν συλλογικά, µε αλληλεγγύη 
ανεξάρτητα από γεωγραφικούς, πολιτισµικούς ή θρησκευτικούς παράγοντες, για µια πιο 
ανεπτυγµένη, δίκαιη και ασφαλή ανθρωπότητα. Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, 
που φαίνεται να αποτελεί τον αποτελεσµατικότερο τρόπο ουσιαστικής αντιµετώπισης των 
σηµαντικών παγκόσµιων προβληµάτων, η διεθνής κοινότητα έκανε σηµαντικά βήµατα για να 
διαµορφώσει και να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία.  
 
Το πρώτο βήµα πραγµατοποιήθηκε το έτος 2000 στη Ν. Υόρκη µε την υιοθέτηση της 
«∆ιακήρυξης της Χιλιετίας» και των οκτώ «Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας» προς 
επίτευξη µέχρι το 2015. Ακολούθησαν, η Υπουργική Σύνοδος του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου όπου εξαγγέλθηκε ο νέος γύρος εµπορικών διαπραγµατεύσεων (Ντόχα 2001), η 
ιστορική οµοφωνία µεταξύ δωρητών και αποδεκτριών αναπτυξιακής βοήθειας χωρών ως 
προς τον τρόπο επίτευξης και χρηµατοδότησης των «Στόχων της Χιλιετίας» (Μοντερρέϋ 
2002), η Παγκόσµια Σύνοδος Κορυφής για τη βιώσιµη ανάπτυξη και η υιοθέτηση σχεδίου 
δράσεως υλοποίησης διεθνών περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών στόχων 
(Γιοχάνεσµπουργκ 2002) και οι Σύνοδοι που υιοθέτησαν διακηρύξεις για την εναρµόνιση και 
προώθηση του συντονισµού της βοήθειας (Ρώµη 2003) και την προώθηση της 
αποτελεσµατικότητας της βοήθειας (Παρίσι 2005).      
 
Παρόλα αυτά και παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στον 
τοµέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, υφίσταται ανισοκατανοµή και καθυστέρηση, 
ως προς την επίτευξη ορισµένων Στόχων που έχουν τεθεί σε συγκεκριµένες περιοχές του 
πλανήτη.  
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Το έτος 2005, έτος ορόσηµο στην πορεία προς τη µείωση της φτώχειας, αναγνωρίσθηκε η 
ανάγκη περαιτέρω ενθάρρυνσης και ενίσχυσης των διαδικασιών υλοποίησης των 
δεσµεύσεων της «∆ιακήρυξης της Χιλιετίας» και του Μοντερρέϋ. Η αναγνώριση της ανάγκης 
αυτής επισηµάνθηκε και κατά τη διάρκεια της αρχικής αποτίµησης της προόδου της 
διαδικασίας επίτευξης των «Στόχων της Χιλιετίας», στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης των Η.Ε (Ν. Υόρκη 2005).  
 
Η Ελλάς, κυρίως µέσω της Υπηρεσίας ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ∆ΑΣ) 
HELLENIC AID του Υπουργείου Εξωτερικών, ανταποκρινόµενη και στο νέο ρόλο της ως 
µέλους του Συµβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε τη διετία 2005-2006, συνεχίζει να εντατικοποιεί 
τις προσπάθειές της στον τοµέα της «αναπτυξιακής διπλωµατίας». Έχει ταχθεί αλληλέγγυα 
στις προσπάθειες της διεθνούς αναπτυξιακής κοινότητας για τη µείωση της φτώχειας, 
εναρµονίζοντας πλήρως µε τους «Στόχους της Χιλιετίας», σε συνεργασία και σύµφωνα µε τις 
προτεραιότητες της DAC/ΟΟΣΑ και της Ε.Ε, την εθνική πολιτική της. Για το σκοπό αυτό έχει 
αποφασίσει, αφενός να αναδιοργανώσει, να αναβαθµίσει και να αναδείξει την «αναπτυξιακή 
της διπλωµατία», που αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες της εξωτερικής της πολιτικής, 
ώστε να είναι συµβατή µε τη διεθνή στοχοθέτηση και αφετέρου, παρά τις δηµοσιονοµικές 
δυσκολίες που αντιµετωπίζει, να αυξήσει ουσιαστικά την κρατική αναπτυξιακή βοήθεια (ODA) 
σε αναπτυσσόµενες χώρες σύµφωνα µε τις διεθνείς της δεσµεύσεις. 
 
Παράλληλα, η Ελλάς συµβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας 
της παρεχόµενης βοήθειας, στην πορεία δηµιουργίας κατάλληλου περιβάλλοντος για την 
ευηµερία των αναπτυσσόµενων χωρών, στην εδραίωση ανοικτού διεθνούς εµπορικού 
συστήµατος, στην αύξηση των διεθνών επενδύσεων και στη βελτίωση της προσβασιµότητος 
τους στις διεθνείς αγορές, στη µείωση της διαφθοράς και του χρέους των υπερχρεωµένων 
φτωχών χωρών, στην αντιµετώπιση διεθνών περιβαλλοντικών προβληµάτων, καθώς και 
στην επίσπευση επίτευξης των «Στόχων της Χιλιετίας», ιδιαιτέρως στην Αφρική, όπου 
σηµειώνεται καθυστέρηση.  
 
Ουσιαστική, είναι επίσης η συµβολή της Ελληνικής πολιτείας – µέσω της HELLENIC AID - 
στην ανακούφιση πληγέντων πληθυσµών από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές 
όπως, στη Λατινική Αµερική, στις Φιλιππίνες, στο Μπεσλάν της Ρωσίας, στο Ιράν, στο 
Μαρόκο, στο Αφγανιστάν, στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, στη Σρι Λάνκα και στη Νότιο-
Ανατολική Ασία. Η άµεση και αποτελεσµατική δραστηριοποίηση της Ελλάδος αµέσως µετά 
τη µεγάλη καταστροφή από το «τσουνάµι», απέσπασε µάλιστα τα ευµενή σχόλια του Γενικού 
Γραµµατέα των Η.Ε κ. Κόφι Αννάν, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα «Παγκόσµια ∆ύναµη 
Ανθρωπιάς».     
 
Με την υιοθέτηση της «∆ιακήρυξης της Χιλιετίας» ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες 
αναλάβαµε από κοινού µια µακροχρόνια εταιρική δέσµευση και µια επίπονη προσπάθεια, να 
αντιµετωπίσουµε συστηµατικά τη νέα διεθνή πραγµατικότητα και να επιτύχουµε φιλόδοξους 
στόχους µέχρι το 2015. Ο αναπτυγµένος κόσµος προβαίνει ήδη σε γενναία αύξηση της 
παρεχόµενης ODA που για να έχει ουσιαστικά αποτελέσµατα πρέπει να συνδυασθεί και µε 
αντίστοιχη υλοποίηση των δεσµεύσεων των αναπτυσσοµένων χωρών για δηµοκρατική 
διακυβέρνηση, πάταξη της διαφθοράς, επανασχεδιασµό των κρατικών δαπανών και 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα.  
 
Θα είµαστε όλοι υπόλογοι έναντι της συνείδησής µας και της ανθρωπότητας εάν δεν 
κινητοποιηθούµε θαρραλέα, ώστε να «κάνουµε τη φτώχεια παρελθόν», να πετύχουµε 
σταθερή και βιώσιµη ανάπτυξη, ειρηνική συνύπαρξη µεταξύ των λαών, σεβασµό των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.     
 

                                          Ευριπίδης ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 
 
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΤΟΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005 ΤΗΣ HELLENIC AID 

 
σελ.   3 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆Η σελ.   5 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελ.   7 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ σελ. 18 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ (ελληνικών) σελ. 19 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ (ξενόγλωσσων) σελ. 20 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ σελ. 24 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ  ΚΟΣΜΟ 
 
1. Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και Νέοι Προσανατολισµοί σελ.  38 

1.1 Γενικά σελ.  39 

1.2               Τρέχοντες κύριοι προσανατολισµοί της αναπτυξιακής πολιτικής σελ.  39 

1.3 Συµπλήρωση - αναθεώρηση της αναπτυξιακής πολιτικής σελ.  43 

1.4 Νέες εξελίξεις ή προσανατολισµοί στις πολιτικές αναπτυξιακής βοήθειας σελ.  44 

1.4.1            Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων           
(ΕΣΟΑΒ) 

 

1.4.1.1         Γενικά   

1.4.1.2         Μεγάλα έργα  

1.4.1.3         Μικρά έργα  

1.4.1.4         Ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις  

1.4.2            Πρότυπο πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας Ελλάδος – Σρι Λάνκα  

1.4.2.1         Στρατηγική συµµετοχής στο Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης της Χώρας  

1.4.2.2         Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στη Σρι Λάνκα - Η επιχείρηση 
Trincomalee 

 

1.4.2.3 Ελληνική συµµετοχή στο Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης                   
(Reconstruction Plan) της Κυβερνήσεως της Σρι Λάνκα 

 

1.4.3            Ελλάς – Συµβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε  

1.4.4            Ελλάς – Ε.Ε και διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία  

1.4.4.1 Πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της Ε.Ε – Συµµετοχή της Ελλάδος 
στα όργανα λήψεως των σχετικών αποφάσεων – Αποτελέσµατα 
Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων – ΣΓΥΕΣ 
(αναπτυξιακή ατζέντα) 

 

1.4.4.1.1      Εισαγωγή  

1.4.4.1.2 Αποτελέσµατα Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών 
Σχέσεων – ΣΓΥΕΣ (αναπτυξιακή ατζέντα) 

 

1.4.4.1.3      Άτυπες συναντήσεις Υπουργών Ανάπτυξης της Ε.Ε  

1.4.4.1.4      Συµβούλιο Υπουργών Ε.Ε – χωρών ΑΚΕ (Λουξεµβούργο 25-6-2005)  

1.4.4.1.5      Άτυπες συναντήσεις Γενικών ∆ιευθυντών Ανάπτυξης της Ε.Ε  

1.4.4.1.6 Μελλοντικές συναντήσεις 2005  

1.4.4.2 Συµµετοχή της Ελλάδος στη διαδικασία υλοποίησης της πολιτικής                 
αναπτυξιακής συνεργασίας της Ε.Ε κατά µεγάλες γεωγραφικές 
περιφέρειες     
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1.4.4.2.1 Χώρες Αφρικής - Καραϊβικής - Ειρηνικού (ΑΚΕ) 
 

 

1.4.4.2.2 Βαλκάνια  

1.4.4.2.3 Χώρες Ανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας  

1.4.4.2.4 Χώρες Λατινικής Αµερικής – ∆ιαχειριστική Επιτροπή ALA  

1.4.4.2.5 Ευρωµεσογειακή Συνεργασία – Πρόγραµµα MEDA  

1.4.4.3 Άλλες διεθνείς συναντήσεις και δραστηριότητες  

1.5           Περιφερειακή συνεργασία σελ.  59 

1.5.1        Γενικά  

1.5.2        Βαλκανική Χερσόνησος  

1.5.3        Εύξεινος Πόντος  

1.5.4        Μεσόγειος  

1.6           ∆ηµόσια συζήτηση για την Ελληνική πολιτική αναπτυξιακής 
συνεργασίας 

σελ.  65  

   

2. Εφαρµογή των Αρχών Αναπτυξιακής Πολιτικής  
και των Υποδείξεων της DAC 

σελ.  66 

2.1 Τρόποι υλοποίησης αρχών αναπτυξιακής πολιτικής και υποδείξεων της 
DAC 

σελ.  67 

   

3. Η Συµβολή της Ελλάδος στην Πορεία Επίτευξης των «Αναπτυξιακών 
Στόχων της Χιλιετίας» (Millennium Development Goals – MDGs) 

σελ.  78 

3.1 Στόχος 1:  
Εξάλειψη της ακραίας εισοδηµατικής φτώχειας και της πείνας 

σελ.  85 

3.2 Στόχος 2 
Γενίκευση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες  
µέχρι το έτος 2015 

σελ.  87 

3.3 Στόχος 3:  
Προώθηση της ισότητος των δύο φύλων και παροχή δυνατοτήτων  
στις γυναίκες 

σελ.  89 

3.4 Στόχος 4:  
Μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιµότητος 

σελ.  91 

3.5 Στόχος 5:  
Βελτίωση της υγείας των εγκύων 

σελ.  93 

3.6 Στόχος 6:  
Καταπολέµηση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών 

σελ.  94 

3.7 Στόχος 7:  
∆ιασφάλιση της αειφορίας του περιβάλλοντος 

σελ.  97 

3.8 Στόχος 8:  
Ενίσχυση της παγκόσµιας συνεργασίας για την ανάπτυξη 

σελ. 101 

   

4. Συντονισµός της Βοήθειας, Αναπτυξιακές Στρατηγικές  
και Στρατηγικές κατά Χώρα 

σελ. 114 

4.1 ∆ραστηριότητες που ελήφθησαν για την υποστήριξη του  
συντονισµού της βοήθειας 

σελ. 115 

4.2 Στρατηγικές χωρών που χρησιµοποιούνται ως µέσο για τη  
βελτίωση της αποτελεσµατικότητoς και διάλογος για την  
πολιτική µεταξύ αποδεκτριών και δωρητριών χωρών 

σελ. 119 

4.3 Ικανότητα του προσωπικού που βρίσκεται στο πεδίο για                     
διάλογο περί της πολιτικής και συντονισµό της βοήθειας 

σελ. 120 

   

5. Αποδοτικότητα και Αποτελεσµατικότητα της Βοήθειας και 
Αποτελέσµατα 

σελ. 121 

5.1 ∆ράσεις που ελήφθησαν για την υλοποίηση των αρχών  
της DAC για την αξιολόγηση της αναπτυξιακής συνεργασίας 

σελ. 122 
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6. ∆ιοίκηση της Bοήθειας σελ. 125 

6.1 Περιγραφή του συστήµατος διοίκησης της βοήθειας, 
της οργάνωσης και της στελέχωσης 

σελ. 126 

6.1.1             ∆ιυπουργική Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισµού  
των ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων (ΕΟΣ∆ΟΣ) 

 

6.1.2             Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας  
(Υ∆ΑΣ – HELLENIC AID) 

 

6.1.2.1          Γενικά  

6.1.2.2          Γενικές αρµοδιότητες  

6.1.2.3          ∆ιάρθρωση  

6.1.2.4          Κύριες αρµοδιότητες ∆ιευθύνσεων  

6.1.2.5          Συντονιστικός ρόλος  

6.1.3             Εθνική Συµβουλευτική Επιτροπή για θέµατα ΜΚΟ  

6.1.4             Προσωπικό αναπτυξιακής συνεργασίας  

6.2                Μέτρα που ελήφθησαν για την ενδυνάµωση της διοίκησης 
της βοήθειας 

σελ. 131 

6.3                Ανταπόκριση σε διεθνείς επιχειρήσεις εκτάκτου ανάγκης σελ. 132 

6.4                Ευελιξία προϋπολογισµού και µεταφορές πιστώσεων σελ. 134 

6.5                Κατανοµή ευθυνών στα Γραφεία Πεδίου σε Πρεσβείες σελ. 134 

   

7. Συνοχή Εθνικών Πολιτικών ως προς τις Αναπτυσσόµενες Χώρες σελ. 136 

7.1                Καταγραφή δραστηριοτήτων και πολιτικών που επηρεάζουν 
τις αναπτυσσόµενες χώρες και πρωτοβουλίες ή µέτρα που  
λαµβάνονται και αφορούν στη συνοχή των εθνικών τοµεακών  
πολιτικών 

σελ. 137 

7.1.1 ∆ιεθνές εµπόριο  

7.1.2 ∆ιεθνή χρηµατοπιστωτικά µέσα  

7.1.2.1 Ξέπλυµα χρήµατος  

7.1.3 Κοινωνικά θέµατα  

7.1.3.1 Σχέση φτώχειας και φύλου  

7.1.3.2 Παράνοµη διακίνηση προσώπων  

7.1.3.3 Μετανάστευση  

7.1.3.4 Οργανωµένο έγκληµα  

7.1.4 Χρηστή διακυβέρνηση – συρράξεις    

7.1.4.1 Νότιο-Ανατολική Ευρώπη  

7.1.4.2 Καταπολέµηση της τροµοκρατίας  

7.1.5 Περιβαλλοντική βιωσιµότητα  

   

8. Κοινή Γνώµη, Πληροφόρηση και Αναπτυξιακή Εκπαίδευση σελ. 150 

8.1 Αναφορές δηµοσκοπήσεων, κοινή γνώµη και αναπτυξιακή  
συνεργασία µε τον αναπτυσσόµενο κόσµο 

σελ. 151 

8.1.1 Ευρωπαϊκή Ένωση – Eurobarometer  

8.1.2 Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  

8.1.3 Ελλάς  

8.2 Μέτρα που ελήφθησαν για τη βελτίωση της κατανόησης των 
αντικειµενικών σκοπών της βοήθειας από την κοινή γνώµη 

σελ. 153 

8.3 Αναπτυξιακή εκπαίδευση και εθελοντισµός σελ. 155 

8.3.1 Αναπτυξιακή εκπαίδευση και ενίσχυση του εθελοντισµού  

8.3.2 Υποστήριξη - ενίσχυση ΜΚΟ  
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
  
ΒΑΣΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 
9. Όγκος Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) και Προβλέψεις σελ. 158 

9.1 Τάσεις στις δαπάνες ODA σελ. 159 

9.1.1             Γενικά περί Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA)  

9.1.2             Ελληνικές δαπάνες ODA  

9.2 Πολυµερής σε σύγκριση µε τη διµερή ODA σελ. 162 

9.3 ∆ιεθνείς δεσµεύσεις της Χώρας αναφορικά µε τις δαπάνες  
ODA, λόγος-αναλογία ODA/ΑΕE και στόχοι 

σελ. 163 

   

10. Στατιστική Αναφορά Στοιχείων Αναπτυξιακής Βοήθειας σελ. 165 

10.1 Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του στατιστικού συστήµατος  
της DAC 

σελ. 166 

   

11. Σύσταση της Βοήθειας και Τοµεακή Κατανοµή της σελ. 169 

11.1 Εξελίξεις στη σύσταση της βοήθειας σελ. 170 

11.1.1 Αναπτυξιακά Προγράµµατα  

11.1.2           Προγράµµατα Επείγουσας Ανθρωπιστικής και Επισιτιστικής Βοήθειας  

11.1.3           Προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης  

11.2 ∆οµή της Αναπτυξιακής Βοήθειας κατά τοµέα σελ. 171 

11.2.1           Κοινωνική Υποδοµή και Κοινωνικές Υπηρεσίες  

11.2.1.1        Εκπαίδευση  

11.2.1.2        Υγεία  

11.2.1.3 Προγράµµατα και πολιτικές για τον πληθυσµό και την  
αναπαραγωγική υγεία  

 

11.2.1.4 Παροχή ύδατος και απολύµανση  

11.2.1.5        ∆ιοίκηση και αστική κοινωνία  

11.2.1.6 Λοιπές κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες  

11.2.2           Οικονοµική Υποδοµή και Οικονοµικές Υπηρεσίες  

11.2.2.1        Μεταφορές  

11.2.2.2        Επικοινωνίες  

11.2.2.3 Ενέργεια  

11.2.2.4 Ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων  

11.2.3 Τοµείς Παραγωγής  

11.2.3.1 Γεωργία  

11.2.3.2        Εµπόριο  

11.2.3.3 Τουρισµός  

11.2.4 Πολυτοµεακά Προγράµµατα  

11.2.4.1        Γενική περιβαλλοντική προστασία          

11.2.4.2        Γυναίκες στην αναπτυξιακή διαδικασία  

11.2.4.3 Λοιπά πολυτοµεακά προγράµµατα  

11.2.5 Βοήθεια σε Είδος και Γενικά Προγράµµατα Βοήθειας  

11.2.5.1 Γενική στήριξη προϋπολογισµού  

11.2.5.2 Αναπτυξιακή επισιτιστική βοήθεια 
Βοήθεια για εξασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας 

 

11.2.6 Έκτακτη / Επείγουσα βοήθεια  

11.2.6.1 Έκτακτη επισιτιστική βοήθεια  

11.2.6.2 Λοιπή έκτακτη βοήθεια  

11.2.6.3 Βοήθεια ανασυγκρότησης  

11.2.7 ∆ιοικητικές ∆απάνες της ∆ωρήτριας Χώρας  
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11.2.7.1         ∆ιοικητικές ∆απάνες της ∆ωρήτριας Χώρας  

11.2.8 Στήριξη ΜΚΟ  

11.2.8.1 Στήριξη ΜΚΟ  

11.2.9 Απροσδιόριστα / Μη Εντασσόµενα  

11.2.9.1        Απροσδιόριστα / Μη Εντασσόµενα  

11.3              ∆ράσεις Έκτακτης / Επείγουσας Βοήθειας σελ. 183 

11.3.1 Ανθρωπιστική δράση έτους 2004   

11.3.2 Ανθρωπιστική δράση έτους 2005  

11.4 Συνοχή - αλληλουχία µεταξύ στρατηγικών στόχων 
και τοµεακής κατανοµής της βοήθειας 

σελ. 189 

11.5 Φορείς υλοποίησης προγραµµάτων διεθνούς αναπτυξιακής                      
συνεργασίας και δαπάνες 

σελ. 190 

   

12. Πολυµερής Αναπτυξιακή Βοήθεια σελ. 192 

12.1 Γενικά σελ. 193 

12.2 ∆ιοίκηση – διαχείριση της πολυµερούς βοήθειας σελ. 193 

12.3 Πολυµερής συνεργασία σελ. 194 

12.3.1           Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)  

12.3.2          Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)  

12.3.2.1 Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των ΗΕ (UNIDO)  

12.3.2.1.1 Γραφείο Προώθησης Επενδύσεων και Τεχνολογίας (ITPO)  

12.3.2.2         Πρόγραµµα Ανάπτυξης των ΗΕ (UNDP)  

12.3.3            Οµάδα Παγκόσµιας Τράπεζας (ΠΤ)  

12.3.3.1 Γενικά  

12.3.3.2 Ελλάς και Παγκόσµια Τράπεζα  

12.3.3.3 Αναπλήρωση πόρων του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ανάπτυξης (IDA)  

12.3.3.4 Αναπλήρωση Πόρων της Παγκόσµιας Περιβαλλοντικής ∆ιευκόλυνσης 
(GEF) 

 

12.3.3.5 Ελληνικά Ειδικά Ταµεία µε την Παγκόσµια Τράπεζα και τον ∆ιεθνή 
Οργανισµό Χρηµατοδότησης (IFC) 

 

12.3.3.6 Γραφείο ∆ιασύνδεσης Ιδιωτικού Τοµέα της Παγκόσµιας Τράπεζας  

12.3.3.7 Πρωτοβουλία Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης  

12.3.4              Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)  

12.3.4.1           Ειδικό Ταµείο Τεχνικής Συνεργασίας µε την ΕΤΑΑ  

12.3.5              Τράπεζα Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ)  

12.3.5.1           Ειδικό Ταµείο Τεχνικής Συνεργασίας µε την ΤΕΑΕΠ  

12.3.6 Παγκόσµιο Ταµείο για την καταπολέµηση του AIDS, της φυµατίωσης 
και της ελονοσίας 

 

12.3.7 ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (∆ΟΜ)   

12.4                Πορεία της πολυµερούς χρηµατοδότησης για συνεισφορές, 
συνεισφορές κεφαλαίου, αναπλήρωση κεφαλαίων και άλλες 
διαδικασίες συνεισφορών 

σελ. 204 

12.4.1              Πολύ-διµερής βοήθεια  

12.5                Πολυµερείς συνεισφορές σελ. 205 

12.5.1 Ευρωπαϊκή Ένωση  

12.5.2 Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών και οι θυγατρικοί του  

12.5.3 Παγκόσµια Τράπεζα µε τους θυγατρικούς Οργανισµούς της  

12.5.4 Λοιποί Οργανισµοί  

   

13. Αναδιάρθρωση Χρέους, ∆ιαγραφή χρεών σελ. 207 

13.1               Πολιτικές για την ανακούφιση του χρέους των αναπτυσσοµένων 
Χωρών 

σελ. 208 

   

14. Γεωγραφική Κατανοµή σελ. 210 
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14.1 Πολιτικές και σχεδιασµός της γεωγραφικής κατανοµής 
της βοήθειας και κατηγορίες χωρών 

σελ. 211 

14.2               Χώρες προτεραιότητος ή συγκέντρωσης της βοήθειας σελ. 212 

 Χώρες Κατηγορίας   Ι / DAC  

14.2.1 Αφρική  

 Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ερυθραία, Νότιος Αφρική, Σουδάν   

14.2.2 Ασία  

 Αφγανιστάν, Ιράκ, Σρι Λάνκα  

14.2.3 Ευρώπη  

14.2.3.1         ∆υτικά Βαλκάνια  

 Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Π.Γ.∆.Μ, Σερβία – Μαυροβούνιο  

14.2.3.2        Χώρες Ανατολικής Ευρώπης και Καυκάσου  

 Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Γεωργία, Μολδαβία  

14.2.4 Νότιες Μεσογειακές Χώρες  

 Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία, Τουρκία    

14.2.5 Αµερική  

14.2.6 Ωκεανία  

 Χώρες Κατηγορίας   ΙΙ / DAC  

14.2.7 Χώρες ΚΑΚ/ΚΑΕ  

14.2.8 Πιο Ανεπτυγµένες από τις Αναπτυσσόµενες Χώρες  

   

15. Τεχνική Συνεργασία σελ. 307 

15.1               Πολιτικές και πρακτικές «Τεχνικής Συνεργασίας» σελ. 308 

15.1.1 Αναπτυξιακή βοήθεια µε τη µορφή «Τεχνικής Συνεργασίας»  

15.1.1.1 Γενικά  

15.1.1.2 Αποστολές εµπειρογνωµόνων  

15.1.1.3 Αποστολές υλικού  

15.1.1.4 Κατάρτιση  

15.1.1.5 Υποτροφίες  

15.1.1.6 Μελέτες  

15.1.2 Τοπική ιδιοκτησία προγραµµάτων «Τεχνικής Συνεργασίας»  

15.1.3 Περιεχόµενο και αποτελέσµατα προγραµµάτων                              
«Τεχνικής Συνεργασίας» 

 

15.1.3.1 Σχολική εκπαίδευση, τεχνική κατάρτιση, υποτροφίες  

15.1.3.2 Υγεία  

15.1.3.3 Περιβάλλον  

15.1.3.4 Γεωργία  

15.1.3.5 Πολιτισµός  

15.1.3.6 Επαγγελµατική Ναυτική Εκπαίδευση  

15.2                Προσωπικό και δαπάνες «Τεχνικής Συνεργασίας» σελ. 316 

   

16. Συνδεδεµένη Βοήθεια και Συνδεδεµένη Χρηµατοδότηση σελ. 318 

16.1 Πολιτικές πρακτικές και τάσεις χειρισµού της συνδεδεµένης                        
και µη βοήθειας, περιλαµβανοµένης και της θέσης σε  
εφαρµογή των Νέων Μέτρων της DAC στο πεδίο της  
συνδεδεµένης βοήθειας, σχεδιασµένων να περιορίσουν 
την παραµόρφωση της βοήθειας και του εµπορίου 

σελ. 319 

   

17. Πολιτική και Πρακτική στη ∆ιαδικασία Προµηθειών σελ. 322 

17.1                 Πολιτική προµηθειών σελ. 323 

17.1.1 Συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών εντός Ελλάδος  

17.1.2 Συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών στο εξωτερικό  

17.2                 Πρακτική στη διαδικασία προµηθειών σελ. 324 

17.2.1 ∆ιµερής επισιτιστική βοήθεια  

17.2.2 Πολυµερής επισιτιστική βοήθεια  
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17.2.3 ∆ιµερή Πρωτόκολλα Συνεργασίας  

   

   

   

   

18. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) σελ. 326 

18.1                 ΜΚΟ ως µέσα υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής 
συνεργασίας 

σελ. 327 

18.2                 Τρόποι, πολιτικές και κριτήρια για συγχρηµατοδότηση 
προγραµµάτων ΜΚΟ 

σελ. 329 

18.3                 Ειδικός Λογαριασµός του Άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 2731/1999 σελ. 333 

 
 
    
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
19. Φωτογραφικό Υλικό από τις ∆ραστηριότητες Αναπτυξιακής 

Συνεργασίας 
σελ. 336 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ  -  ΓΡΑΦΙΚΕΣ   ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  -  ΠΛΑΙΣΙΑ   
 
20. Πίνακες σελ. 400 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  1 σελ. 402 

Κύριοι δείκτες όγκου ∆ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (ODA) και Κρατικής Βοήθειας (OA) και συνολικές ροές  
[έτη 1995-1998] 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  1Α σελ. 403 

Κύριοι δείκτες όγκου ∆ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (ODA) και Κρατικής Βοήθειας (OA) και συνολικές  
ροές [έτη 1999-2003] 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  1Β σελ. 404 

Κύριοι δείκτες όγκου ∆ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (ODA) και Κρατικής Βοήθειας (OA) και συνολικές  
ροές [έτη 2003-2004] 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  2 σελ. 405 

2ο Πενταετές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της Ελλάδος   
2002-2006 [Στόχοι – Υλοποίηση διµερούς/πολυµερούς ODA  έτη 2002-2004] 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  3 σελ. 406 

Συνολικές καθαρές δαπάνες κατανεµητέας ∆ιµερούς Κρατικής  
Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) κατά είδη βοήθειας και κατηγορίες χωρών  
[έτη 2002-2004] 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  4 σελ. 407 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

14

∆ιµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) και Κρατική Βοήθεια (OA)  
κατά τοµείς και κατηγορίες χωρών [έτος 2004] 

 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  5 σελ. 408 

Κύριοι αποδέκτες καθαρών δαπανών ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (ODA) και Κρατικής Βοήθειας (OA) – [έτος 2004] 

 

 
 
21. Γραφικές Παραστάσεις  σελ. 411 

 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Α σελ. 413 

Καθαρές δαπάνες ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA)  
ως ποσοστό του ΑΕΠ [1995-2000] και του ΑΕΕ [2001-2004]  
Έτη 1995-2004 

 

 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Α1 σελ. 414 

Καθαρές δαπάνες ∆ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας  
(ODA) ως ποσοστό του ΑΕΠ [1995-2000] και του ΑΕΕ [2001-2004]  
Έτη 1995-2004 

 

 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Β σελ. 415 

Ποσοστιαία κατανοµή ∆ιµερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας  
κατά γεωγραφική περιοχή (χώρες Κατηγορίας Ι και ΙΙ) [έτη 1997-2004] 

 

 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Γ σελ. 416 

Κατανοµή ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) 
κατά γεωγραφική περιοχή (χώρες κατηγορίας Ι) [έτος 2004] 

 

 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ∆ σελ. 417 

Κατανοµή ∆ιµερούς Κρατικής Βοήθειας (OA) κατά γεωγραφική περιοχή 
(χώρες κατηγορίας ΙΙ) [έτος 2004] 

 

       
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Ε σελ. 418 

Ποσοστιαία κατανοµή της ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(ODA) και Κρατικής Βοήθειας (OA) κατά είδος (χώρες κατηγορίας Ι+ΙΙ)  
[έτος 2004] 

 

 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΣΤ σελ. 419 

Ποσοστιαία κατανοµή της ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(ODA) και Κρατικής Βοήθειας (OA) κατά είδος και γεωγραφική περιοχή  
(χώρες κατηγορίας Ι+ΙΙ) [έτος 2004] 

 

 
 
22. Παραρτήµατα  σελ. 420 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   I σελ. 423 

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Millennium Development Goals – MDGs)  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   II σελ. 428 

Oργανόγραµµα της Υ∆ΑΣ / HELLENIC AID  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΙΙI σελ. 430 
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Hellenic Aid Action Plan for Coordination and Harmonization of Development 
Cooperation Policy 

 

 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΙV σελ. 440 

∆είκτες Εταιρικότητος και Συµπεφωνηµένοι Στόχοι για τους 12 ∆είκτες  
(∆ιακήρυξη των Παρισίων για την Αποτελεσµατικότητα της Βοήθειας) 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V σελ. 442 

Προσωπικό HELLENIC AID  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   VI σελ. 445 

Χώρες Κατηγορίας Ι και ΙΙ σύµφωνα µε τη DAC  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   VII σελ. 447 

Παρασχεθείσα ODA από την Ελλάδα προς τις χώρες προτεραιότητος  
της HELLENIC AID (έτη 2001-2004) 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   VIIΙ σελ. 449 

Κατάταξη των ΚΜ της DAC σύµφωνα µε το ύψος της παρασχεθείσης ODA και το 
λόγο ODA προς ΑΕΕ (έτος 2003) 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   IΧ σελ. 451 

Κατάταξη των ΚΜ της DAC σύµφωνα µε το ύψος της παρασχεθείσης ODA και το 
λόγο ODA προς ΑΕΕ (έτος 2004) 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Χ σελ. 453 

∆έσµευση της Ελλάδος για αύξηση της διµερούς και πολυµερούς ODΑ µέχρι το 
έτος 2006 και το 2010. 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΧΙ σελ. 455 

Κατάταξη των ΚΜ της DAC σύµφωνα µε την απόδοση, ως προς την αρτιότητα 
συµπλήρωσης των ετήσιων ερωτηµατολογίων στατιστικής (έτος 2004). 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΧΙΙ σελ. 457 

Κατάταξη των ΚΜ της DAC σύµφωνα µε την απόδοση, ως προς την αρτιότητα 
συµπλήρωσης των ετήσιων ερωτηµατολογίων στατιστικής (έτος 2005). 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΧIΙΙ σελ.459 

Υπότροφοι φοιτητές χρηµατοδοτούµενοι από την Υ∆ΑΣ κατά χώρα και Σχολή 
φοιτήσεως. 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΧΙV σελ. 464 

Κατάταξη χωρών ως προς την αποσύνδεση της παρεχόµενης βοήθειας στις ΛΑΑΧ.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΧV σελ. 466 

ΦΕΚ 6/Β΄/10-1-2005   

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΧVI σελ. 469 

ΦΕΚ 91/Β΄/26-1-2005  

 
 
23. Πλαίσια  
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ΠΛΑΙΣΙΟ   1- 1 σελ.  40 

Βασικοί στόχοι Ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.  

 
 
ΠΛΑΙΣΙΟ   2- 1 σελ.  67 

Εισηγήσεις DAC και Ελληνικές δράσεις για την υλοποίησή τους.  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   3- 1 σελ.  86 

Η συµβολή της Ελλάδος στην πορεία επίτευξης του 1ου Στόχου της Χιλιετίας.  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   3- 2 σελ.  88  

Η συµβολή της Ελλάδος στην πορεία επίτευξης του 2ου Στόχου της Χιλιετίας.  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   3- 3 σελ.  90 

Η συµβολή της Ελλάδος στην πορεία επίτευξης του 3ου Στόχου της Χιλιετίας.  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   3- 4 σελ.  92 

Η συµβολή της Ελλάδος στην πορεία επίτευξης του 4ου Στόχου της Χιλιετίας.  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   3- 5 σελ.  96 

Η συµβολή της Ελλάδος στην πορεία επίτευξης του 6ου Στόχου της Χιλιετίας.  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   3- 6 σελ. 100 

Η συµβολή της Ελλάδος στην πορεία επίτευξης του 7ου Στόχου της Χιλιετίας.  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   3- 7 σελ. 109 

Η συµβολή της Ελλάδος στην πορεία επίτευξης του 8ου Στόχου της Χιλιετίας.  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   3- 8 σελ. 112 

Η Συµβολή της Ελλάδος στην πορεία επίτευξης των οκτώ Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας. 

 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   7- 1 σελ. 142 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την καταστολή της παράνοµης διακίνησης προσώπων 
και την προστασία των θυµάτων. 

 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   9- 1 σελ. 160 

∆απάνες διµερούς ODA (έτη 1997-2001).  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   9- 2 σελ. 160 

∆απάνες διµερούς ODA (έτη 2002-2004).  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   9- 3 σελ. 162 

∆απάνες πολυµερούς ODA (έτη 1997-2003).  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   11- 1 σελ. 186 

∆απάνες για δράσεις έκτακτης/επείγουσας βοήθειας τα έτη 2003-2004  
κατά γεωγραφική περιοχή. 

 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   11- 2 σελ. 190 

∆απάνες κατά τοµέα προτεραιότητος της HELLENIC AID (έτη 2002-2004).  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   11- 3 σελ. 190 
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Φορείς υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και δαπάνες έτους 
2004. 

 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   12- 1 σελ. 206 

∆απάνες πολυµερούς ODA κατά Φορέα υλοποίησης (έτος 2004).  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   14- 1 σελ. 212 

Χώρες προτεραιότητος της HELLENIC AID.  

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   15- 1 σελ. 317 

∆απάνες ODA/ΟΑ για δράσεις διµερούς Τεχνικής Συνεργασίας κατά γεωγραφική 
περιφέρεια (έτη 2003-2004). 

 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   15- 2 σελ. 317 

∆απάνες ODA/OA κατά τοµέα βοήθειας και γεωγραφική περιφέρεια για δράσεις 
διµερούς τεχνικής συνεργασίας (έτος 2004). 

 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   18- 1 σελ. 334 

Κίνηση Ειδικού Λογαριασµού του Άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 2731/1999.  

 
 
24. Χάρτες  

 
ΧΑΡΤΗΣ   [α] σελ.  51 

Σρι Λάνκα – Περιοχές Ελληνικών δράσεων για την ανασυγκρότηση  
                     και ανάπτυξη της χώρας.  

 

 
ΧΑΡΤΗΣ   [β] σελ.  84 

Παγκόσµιος – Γεωγραφικές περιοχές δράσεων και αποτελεσµάτων για την 
                       επίτευξη των MDGs. 

 

 
ΧΑΡΤΗΣ   [γ] σελ. 213 

Παγκόσµιος – Χώρες προτεραιότητος της HELLENIC AID    
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Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ 
 

 
 
 
Το παρόν πόνηµα αποτελεί την «Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής ∆ιµερούς και Πολυµερούς 
Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας 2004-2005».  
 
Η σύνταξη και η επιµέλεια της ύλης οφείλεται στην Υ∆ΑΣ-2 ∆ιεύθυνση «Βοήθειας 
Αναδιάρθρωσης, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης», της «Υπηρεσίας ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας» (Υ∆ΑΣ - HELLENIC AID) του Υπουργείου Εξωτερικών.  
 
Είναι υποχρέωση να τονισθεί εδώ η έκφραση θερµών ευχαριστιών προς: 
� µια σειρά στελεχών των πέντε ∆ιευθύνσεων της Υ∆ΑΣ, που συνεργάσθηκαν για θέµατα 

της αρµοδιότητός τους, καθώς επίσης και προς  
� το προσωπικό της Β1 ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών,  
� της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Οργανισµών και Πολιτικών του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και  
� του Τµήµατος ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 
 
Ευχαριστίες επίσης οφείλονται στους Φορείς υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής 
συνεργασίας, όπως Υπουργεία, Νοµικά Πρόσωπα ∆.∆, Πανεπιστήµια, Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, για την αµέριστη και εποικοδοµητική συνεργασία τους.  
 
Ιδιαιτέρως, πρέπει να αναγνωρισθεί η θετική συµβολή: 
� του Γενικού ∆ιευθυντού της Υ∆ΑΣ, Πρέσβυ κ. Παναγιώτη Λ. Γκούµα,  
� της Αναπληρώτριας Γενικής ∆ιευθύντριας, κας. Ελένης Ζορµπαλά, 
      Πληρεξουσίας Υπουργού Β΄ και των ∆ιευθυντών,  
� της Υ∆ΑΣ-1 ∆ιεύθυνσης κας. Νίκης-Αικατερίνης Κουτράκου,  
      Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ και 
� της Υ∆ΑΣ-2 ∆ιεύθυνσης κ. Γεωργίου Φιλιππαίου,  
      Εµπειρογνώµονος – Πρεσβευτού Συµβούλου Α΄,  
για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά στο κείµενο της Έκθεσης, καθώς 
επίσης και των ∆ιευθυντών,  
� της Υ∆ΑΣ-3 ∆ιεύθυνσης κ. Σταµατίου Μηλίγγου,  
      Εµπειρογνώµονος – Πρεσβευτού Συµβούλου Α΄,  
� της Υ∆ΑΣ-4 ∆ιεύθυνσης κας. Μαρίας-Λουίζας Λουκοπούλου, 
      Εµπειρογνώµονος – Πρεσβευτού Συµβούλου Α΄ και  
� της Υ∆ΑΣ-6 ∆ιεύθυνσης κας. Ιωάννας Ευθυµιάδου,  
      Συµβούλου Πρεσβείας Α΄,  
για την πολύτιµη συµβολή τους κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της «Έκθεσης», οι οποίοι 
διέθεσαν µέρος του χρόνου τους για ανταλλαγή απόψεων µε τον υπεύθυνο της σύνταξης και 
επιµέλειας, εις τρόπον ώστε να παραχθεί ένα έργο, όσο το δυνατόν πιο πλήρες και που να 
απηχεί τις θέσεις και απόψεις όλων των εµπλεκοµένων. 
 
Η έκδοση της «Έκθεσης» δεν παύει να συνιστά κοινό εγχείρηµα της Υ∆ΑΣ.  
                                       
 
                                                                                Περικλής Σιγάλας  
                                                                      Εµπειρογνώµων Β΄ (Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση) 
                                                                                             Αθήνα,  ∆εκέµβριος 2005 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ  (ελληνικών) 

 
 
 
ΑΕΕ Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα  
ΑΕΠ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
ΑΕΙ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 
ΑΚΕ Χώρες Αφρικής Καραϊβικής Ειρηνικού 
ΑΦΤΑ Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης  
Γραφ. ΟΕΥ Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβειών  
∆ΙΚΕΜΕΠ ∆ιεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου 
∆ΙΠΕΚ ∆ιαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Κέντρο 
∆ΝΤ ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
ΕΑ∆ Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΚΑΒ Εθνικό Κέντρο Αµέσου Βοηθείας 
ΕΜΑΚ Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών (Πυροσβεστικού 

Σώµατος) 
ΕΟΜΜΕΧ Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 

και Χειροτεχνίας 
ΕΟΣ∆ΟΣ Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισµού των ∆ιεθνών Οικονοµικών 

Σχέσεων           
ΕΟΤ                Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού     
ΕΣ∆∆              Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
ΕΣΣ∆   Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών 
ΕΣΟΑΒ Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων 
ΕΣΥΕ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος 
ΕΤΑ Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης   
ΕΤΑΑ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης   
ΕΤΕ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
ΗΠΑ Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 
ΙΚΥ Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών 
ΚΑΕ Χώρες Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης 
ΚΑΚ Χώρες Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών 
ΚΑΠ Κοινή Αγροτική Πολιτική 
ΚΕΠΠΑ Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας 
ΚΚΕ Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας 
ΚΜ Κράτη Μέλη 
KYA                Κοινή Υπουργική Απόφαση   
ΛΑΑΧ Λιγότερο Ανεπτυγµένες από τις Αναπτυσσόµενες Χώρες  
ΛΑΚ  Λατινική Αµερική και Καραϊβική 
ΜΑ/ΕΕ Μόνιµη Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε  
ΜΚΟ Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
ΜΜΕ Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
ΝΠ Νοµικά Πρόσωπα 
Ν∆     Νέα ∆ηµοκρατία 
ΟΑΕ∆     Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού 
ΟΗΕ Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών  
ΟΚΑΝΑ Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών 
ΟΕΜΚΟΕ        Οµοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος  
ΟΝΕ Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 
ΟΟΣΑ              Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
ΟΠΕ                 Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών   
ΟΣΕΠ  Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου 
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ΟΤΑ Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ΠΑΣΟΚ            Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 
ΠΓ∆Μ Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 
Π∆   Προεδρικό ∆ιάταγµα 
ΠΚ Ποινικός Κώδικας 
ΠΟΕ Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 
ΠΠΑΣΒΕ Πενταετές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της 

Ελλάδος 
ΠΣ                   Πυροσβεστικό Σώµα 
ΠΤ Παγκόσµια Τράπεζα 
ΣΓΥΕΣ Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων  
ΣΣΝΑΕ            Σύµφωνο Σταθερότητας Νοτιο Ανατολικής Ευρώπης 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ   Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου  
ΤΕΙ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 
ΤΜΕ Ταµείο Μικρών Έργων  
ΤΣ                    Τεχνική Συνεργασία              
ΥΑ Υπουργική Απόφαση 
Υ∆ΑΣ Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας / ΥΠΕΞ 
ΥΕΝ Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας 
ΥΜΑΘΡΑ  Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης  
ΥΠΑΝ              Υπουργείο Ανάπτυξης 
ΥΠΑΑΤ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
ΥΠ∆ΗΤΑ Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως 
ΥΠ∆ΙΚ Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
ΥΠΕΘΑ Υπουργείο Εθνικής Αµύνης 
ΥΠΟΟ Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 
ΥΠΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών 
ΥΠΕΠΘ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ΥΠΕΣ∆∆Α Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
ΥΠΕΧΩ∆Ε Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
ΥΠΥΓΚΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδος Κυβερνήσεως 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ  (ξενόγλωσσων) 

 
 
 
ACP         African - Caribbean - Pacific Countries  
ASPHER         The Association of Schools of Public Health in the European Region  
AfDB African Development Bank 
AU              African Union 
BSEC              Black Sea Economic Co-operation 
BSTDB             Black Sea Trade and Development Bank 
CARDS Community Assistance for Reconstruction, Development and 

Stabilisation 
CDF                Comprehensive Development Framework 
CEECs Central and Eastern European Countries 
CICP Centre for International Crime Prevention 
CIHEAM          International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies 
CIS Commonwealth of Independent States 
CRS Creditor Reporting System (of the DAC/OECD) 
DAC Development Assistance Committee (of the OECD) 
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EBRD European Bank for Reconstruction and Development 
EC European Commission – Budget: Development 
ECHO             European Community Humanitarian Office 
ECOSOC Economic and Social Council (of the UN) 
EDF European Development Fund 
EEB                European Environmental Bureau 
EIB European Investment Bank 
EMCDDA European Monitoring Center on Drugs and Drug Addiction 
EPFA              European Phenolic Foam Association 
EPPO             European and Mediterranean Plant Protection Organization  
EU European Union 
FAO Food and Agricultural Organization of the UN 
FATF Financial Action Task Force 
FEMIP Facility for Euro-Mediterranean Investment Partner 
FIU Financial Intelligence Unit 
FLEGT EU Action Plan for Forest Law Enforcement Governance and Trade 
GEF Global Environment Facility 
GNP Gross National Product 
GNΙ Gross National Income 
GPAC Global Programme Against Corruption 
GPAOC Global Programme Against Organised Crime 
GPATHB Global Programme Against Trafficking in Human Beings 
GPML Global Programme Against Money Laundering 
HIPC  Highly Indebted Poor Countries   
HIPC init Debt relief initiative for the most heavily indebted poor countries 
HIV/AIDS Human Immune Deficiency Virus / Auto Immune Deficiency Syndrome 
IAEA International Atomic Energy Agency  
IBRD International Bank for Reconstruction and Development 
ICBSS             International Centre for Black Sea Studies 
ICAO International Civil Aviation Organization  
ICRC               International Committee of the Red Cross 
ICSG               International Cooper Study Group 
IDA International Development Association 
IFAD               International Fund for Agricultural Development 
IFC International Finance Corporation 
IHF                  International Helsinki Federation for Human Rights   
IFI                  International Financial Institution 
INSG               International Nickel Study Group 
INSTRAW       International Research and Training Institute for the Advancement of 

Women 
IMF International Monetary Fund 
IMO International Maritime Organization 
ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-Accession 
ISTA                International Seed Testing Association 
ITTO                International Tropical Timber Organization    
IUSTI               International Union Against Sexually Transmitted Infections 
LLDCs             Least Less Developed Countries 
MCSD Mediterranean Commission on Sustainable Development  
MDGs Millennium Development Goals  
MEDA Euro-Mediterranean Partnership 
MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency 
NATO North Atlantic Treaty Organization  
NEPAD New Partnership for Africa’s Development 
NGOs Non Governmental Organizations 
OA Official Aid (to Part II countries) 
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OCHA             Office for Coordination of Humanitarian Affairs in UN 
ODA Official Development Assistance (to Part I countries) 
ODCCP Office for Drug Control and Crime Prevention 
OECD Organization for Economic Co-operation and Development 
PHARE Assistance for Economic Restructuring in the Countries of Central and 

Eastern Europe 
PRSPs Poverty Reduction Strategy Papers 
SAPARD Special Accession Programme for Agriculture & Rural Development 
SDRs Special Drawing Rights 
SEECP           South East European Co operation Process 
SECI                South East Europe Co operation Initiative  
SMAP  Short and Medium Term Priority Environmental Action Program 
SMEs  Small and Medium sized Enterprises 
TACIS Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States 

(CIS) 
TF                    Trust Fund  
TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 
UN United Nations 
UNAIDS United Nations Programme on HIV/AIDS 
UNCBD           United Nations Convention on Biological Diversity     
UNCCPCJ UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 
UNCSD United Nations Commission on Sustainable Development  
UNDCP United Nations International Drug Control Program 
UNDP United Nations Development Program 
UNDRO United Nations Office of the Disaster Relief Co-ordinator 
UNECA United Nations Economic Commission for Africa 
UNEP United Nations Environment Program 
UNEP/MAP The Mediterranean Action Plan of the  

United Nations Environment Program 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 
UNFPA United Nations Population Fund 
UNFEM           United Nations Development Fund for Women  
UNHCR United Nations Office of the High Commissioner for Refugees 
UNICEF United Nations Children’s Fund 
UNIDO United Nations Industrial Development Organization 
UNITAR          United Nations Institute for Training and Research 
UNMEP           United Nations Environment Program   
UNOCHA  United Nations Office of Co ordination of Humanitarian Affairs 
UNRWA          
 

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 
the N. East 

UNVFVT          United Nations Voluntary Fund Victims of Torture 
WB World Bank 
WHO World Health Organization 
WMO               World Meteorological Organization  
WSIS World Summit on the Information Society 
WTO World Trade Organization 
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ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 

 
   
 
Έτος 1996: 1 ∆ολ. ΗΠΑ = 240,712 ∆ραχµές (∆ρχ.) 
Έτος 1997: 1 ∆ολ. ΗΠΑ = 273,058 ∆ρχ. 
Έτος 1998: 1 ∆ολ. ΗΠΑ = 295,529 ∆ρχ.  
Έτος 1999: 1 ∆ολ. ΗΠΑ = 305,6926 ∆ρχ. 
Έτος 2000: 1 ∆ολ. ΗΠΑ = 365,4544 ∆ρχ. 
Έτος 2001: 1 ∆ολ. ΗΠΑ = 380,492 ∆ρχ. 
Έτος 2002: 1 ∆ολ. ΗΠΑ = 1,0611 ΕΥΡΩ 
Έτος 2003: 1 ∆ολ. ΗΠΑ = 0,8851 ΕΥΡΩ 
Έτος 2004: 1 ∆ολ. ΗΠΑ = 0,8049 ΕΥΡΩ 
   
 
Μικρές αποκλίσεις στα σύνολα των στατιστικών στοιχείων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

 
 
 
Λόγω της επικείµενης δεύτερης Επιθεώρησης (Peer Review) της Ελλάδος (Ιούνιος και 
Νοέµβριος 2006) από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance 
Committee – DAC) του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η 
παρούσα «Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής ∆ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας και Βοήθειας» είναι ενοποιηµένη για τα έτη 2004 και 2005.  
 
Σκοπός της Έκθεσης 
Σκοπός της «Ετήσιας Έκθεσης της Ελληνικής ∆ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας 2004-2005», είναι η ενδελεχής δηµόσια ενηµέρωση 
των ενδιαφεροµένων και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για την πορεία υλοποίησης 
του τρίτου και τέταρτου έτους, του δεύτερου µεσοπρόθεσµου «Πενταετούς Προγράµµατος 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της Ελλάδος» (2002-2006). Πρόκειται για κείµενο 
πλαίσιο στρατηγικής αναπτυξιακής συνεργασίας που εγκρίθηκε το έτος 2002 από τη 
διυπουργική «Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισµού των ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων» 
(ΕΟΣ∆ΟΣ). Με βάση το κείµενο αυτό καταρτίζεται κατ’ έτος η αντίστοιχη πολιτική της 
Ελλάδος κατά αποδέκτρια χώρα εταίρο και τοµέα βοήθειας. 
 
Κατ’ αυτήν την έννοια, η ενηµέρωση συνίσταται: 
     
� Πρώτον, στην πληροφόρηση της Ελληνικής κοινής γνώµης περί των λεπτοµερειών του 

Προγράµµατος, ώστε να καταστούν οι φορολογούµενοι πολίτες κοινωνοί του τρόπου µε 
τον οποίο η Πολιτεία διαχειρίζεται τα χρήµατά τους στον τοµέα αυτόν και να 
κατανοήσουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο παρέχεται η βοήθεια, αποκτώντας µια 
ρεαλιστική άποψη σχετικά και µε την ωφέλεια που αναµένεται για τη Χώρα µας από την 
ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της.   

 
� ∆εύτερον, στην παροχή εµπεριστατωµένων πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων, 

υπό µορφή απολογισµού πεπραγµένων, στην Επιτροπή Εξωτερικών και Αµύνης της 
Βουλής των Ελλήνων, για ένα νευραλγικό τοµέα όπως αυτός της παροχής αναπτυξιακής 
συνεργασίας και βοήθειας σε αναπτυσσόµενες χώρες. 

 
� Τρίτον, στην προώθηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για την επίτευξη των 

Στόχων της Χιλιετίας, στην ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδος και στην ενθάρρυνση της 
κοινωνίας των πολιτών, ώστε να δράσει από κοινού µε την HELLENIC AID του ΥΠΕΞ 
στις αναπτυσσόµενες χώρες, µε στόχο τη βιώσιµη µείωση της φτώχειας.      

 
� Τέλος, στην ενηµέρωση της DAC/ΟΟΣΑ, το διεθνή συντονιστικό Οργανισµό της 

βοήθειας, για τα πεπραγµένα της Χώρας µας κατά τη διάρκεια των ετών 2004-2005.     
 
Υποβολή της Έκθεσης 
Η Έκθεση υποβάλλεται από την «Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας» (Υ∆ΑΣ – 
HELLENIC AID) του ΥΠΕΞ στη διυπουργική «Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισµού των 
∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων» (ΕΟΣ∆ΟΣ), στην Επιτροπή Εξωτερικών και Αµύνης της 
ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και στην «Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας» (Development 
Assistance Committee – DAC) του «Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης» 
(ΟΟΣΑ) - Παρίσι. 
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∆οµή της Έκθεσης 
Στην «Έκθεση» περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες και τα επιτεύγµατα των προσπαθειών 
που κατεβλήθησαν από Υπουργεία, Οργανισµούς, Νοµικά Πρόσωπα και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ) της Ελλάδος, κατά το χρονικό διάστηµα από τον Ιανουάριο 2004 έως και 
το ∆εκέµβριο του 2005, στο πλαίσιο της ευρύτερης Ελληνικής πολιτικής παροχής 
αναπτυξιακής συνεργασίας, σε αναπτυσσόµενες χώρες και σε χώρες µε οικονοµίες σε 
µετάβαση. 
 
Η δοµή της «Έκθεσης» (κεφάλαια, υποκεφάλαια, στατιστικοί πίνακες, γραφικές παραστάσεις 
κλπ.) είναι σύµφωνη µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της DAC, όπως αυτές αναφέρονται στην 
οδηγία DCD/DAC(96)25.  
 
Η «Έκθεση» αποτελείται από τέσσερα (4) Μέρη και είκοσι δύο (22) επί µέρους Κεφάλαια. 
  
� Στο Πρώτο Μέρος και σε οκτώ Κεφάλαια εξετάζεται το στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής 

διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας της Χώρας µας. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στο 
πλαίσιο βασικής πολιτικής, στην εφαρµογή των αρχών πολιτικής και των υποδείξεων της 
DAC, στη συµβολή της Ελλάδος στην πορεία επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της 
Χιλιετίας, στο συντονισµό, στην αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα και τα 
αποτελέσµατα της βοήθειας, στη συνάφεια των πολιτικών, στο διοικητικό µηχανισµό 
παροχής της βοήθειας, καθώς και στην πληροφόρηση της Ελληνικής κοινής γνώµης. 

 
� Στο ∆εύτερο Μέρος και σε δέκα Κεφάλαια εξετάζεται το βασικό πρόγραµµα της 

αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδος όπως υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2004-2005, καθώς 
και συγκρίσεις µε προηγούµενα έτη. Ειδικότερα, παρατίθενται στοιχεία για τον όγκο της 
παρασχεθείσης βοήθειας, το στατιστικό σύστηµα παρακολούθησής της, τη σύστασή της 
ως προς τους τοµείς, το είδος, τη γεωγραφική κατανοµή, τις διµερείς και πολυµερείς 
ροές, τη συµβολή στην ανακούφιση του χρέους του αναπτυσσόµενου κόσµου, την 
τεχνική συνεργασία, τη συνδεδεµένη και µη βοήθεια, την πολιτική προµηθειών, καθώς 
και το ρόλο των ΜΚΟ. 

 
� Στο Τρίτο Μέρος παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό µερικών από τα πιο χαρακτηριστικά 

προγράµµατα αναπτυξιακής συνεργασίας που υλοποιήθηκαν τη χρονική περίοδο 2004 - 
2005. 

 
� Τέλος, στο Τέταρτο και τελευταίο Μέρος και σε τρία Κεφάλαια παρουσιάζεται µε τη 

µορφή Πινάκων, Γραφικών Παραστάσεων και Παραρτηµάτων, η εικόνα των ετών 1997-
2004. 

  
Βασικά χαρακτηριστικά των ετών 2004 και 2005: 
Γενικά 
Στις 7 Μαρτίου 2004 διεξήχθησαν στην Ελλάδα βουλευτικές εκλογές. Το κόµµα της Νέας 
∆ηµοκρατίας (Ν∆) κέρδισε τις εκλογές µε ποσοστό 45,5% και εξέλεξε 165 βουλευτές σε 
σύνολο 300. Το ΠΑΣΟΚ έλαβε 40,6% (117 έδρες). Τα έδρανα της βουλής συµπλήρωσαν το 
ΚΚΕ µε 5,8% (12 έδρες) και ο Συνασπισµός µε 3,2% (6 έδρες).    
 
Υφυπουργός αρµόδιος για θέµατα Αναπτυξιακής Συνεργασίας ανέλαβε ο κ. Ευριπίδης 
Στυλιανίδης, διαδεχόµενος τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο που κατείχε την θέση από το 2002.  
 
Γενικότερα, το 2004 ήταν για την Ελλάδα έτος ορόσηµο. Η µεγάλη επιτυχία των Ολυµπιακών 
και Παραολυµπιακών Αγώνων προσέφερε στην Ελλάδα το θαυµασµό ολόκληρου του 
κόσµου και ενίσχυσε το διεθνές κύρος της Χώρας. Ήταν µια εµπειρία που κατέδειξε ότι οι 
Έλληνες όταν ενώνουν τις δυνάµεις τους µπορούν να καταφέρουν πολλά και σπουδαία.  
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Το στοίχηµα που έχει να πετύχει πλέον η Χώρα είναι να κεφαλαιοποιήσει µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τη µεταολυµπιακή περίοδο για την εθνική οικονοµία. Να ξεπεράσει τα δύσκολα 
δηµοσιονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει και να εξασφαλίσει συνθήκες για σταθερή και 
υψηλή ανάπτυξη. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό σε µονιµότερη βάση είναι η δηµιουργία 
συνθηκών και κατάλληλου κλίµατος προκειµένου να αναλάβει ο ιδιωτικός επιχειρηµατικός 
τοµέας σηµαντικές πρωτοβουλίες και να αναπτυχθούν νέοι τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητος, κυρίως µε εξαγωγικό προσανατολισµό και επακόλουθη µείωση της 
ανεργίας. Εξίσου σηµαντική είναι και η δηµιουργία προϋποθέσεων για την προσέλκυση 
σηµαντικών άµεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, καθώς και η υλοποίηση ριζικών 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής 
οικονοµίας.  
 
Το Σεπτέµβριο του 2004 η Ελλάς επέτυχε να εκλεγεί, σχεδόν παµψηφεί, µη µόνιµο µέλος του 
κορυφαίου οργάνου συλλογικής ασφάλειας των Ηνωµένων Εθνών (Η.Ε), του Συµβουλίου 
Ασφαλείας, για τα έτη 2005 – 2006, για πρώτη φορά µετά το 1952-53. Η εκλογή απετέλεσε 
ιδιαίτερη τιµή για την Ελλάδα καθώς επιβεβαιώνει το κύρος της στο εξωτερικό και την 
εµπιστοσύνη µε την οποία την περιβάλλει η διεθνής κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της διετούς 
συµµετοχής της, η Χώρα µας θα καθοδηγείται από τις βασικές αρχές της εξωτερικής 
πολιτικής της, δηλαδή την προσήλωση στην ειρήνη, το σεβασµό στη διεθνή νοµιµότητα, τη 
δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.    
 
Πορεία του προγράµµατος ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
 
1. Πλαίσιο βασικής αναπτυξιακής πολιτικής. 
Τά έτη 2004 και 2005 ήταν το τρίτο και τέταρτο έτος αντιστοίχως, υλοποίησης του ∆εύτερου 
µεσοπρόθεσµου «Πενταετούς Προγράµµατος Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της 
Ελλάδος» (2ο ΠΠΑΣΒΕ 2002-2006). Η Ελλάς συνέχισε κατά τη διάρκεια της διετίας αυτής να 
συµµετέχει ουσιαστικά στην παγκόσµια συµµαχία που επιδιώκει να αντιµετωπίσει µια σειρά 
διεθνών προβληµάτων όπως, τη φτώχεια, την πείνα, τον αναλφαβητισµό, τις κοινωνικές, 
ανθρωπιστικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές κρίσεις, τις επιδηµίες, το οργανωµένο 
έγκληµα. Ειδικότερα, η HELLENIC AID επιδίωξε αφενός οι αναπτυξιακοί στόχοι της Ελλάδος 
να είναι συµβατοί µε τους Στόχους της Χιλιετίας (Millennium Development Goals – MDGs), 
όπως αυτοί προσδιορίσθηκαν το 2000 στο πλαίσιο των Η.Ε και αφετέρου να είναι σύµφωνοι 
µε τις προτεραιότητες της Ε.Ε, καθώς και τις εθνικές προτεραιότητες της Ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής.     
 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι το ποσοστό της δωρεάν παρασχεθείσας ODA από την Ελλάδα 
ανήλθε το 2004 στο 0,23% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος (ΑΕΕ) της χώρας, από 
0,21% το έτος 2003. Η Ελλάς είναι ένθερµος υποστηρικτής του ηγετικού ρόλου της Ε.Ε σε 
θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά και της αλληλεγγύης που επιδεικνύει ως ο 
µεγαλύτερος παγκόσµιος δωρητής απέναντι στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η Χώρα µας θα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εκπληρώσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις, παρά 
το γεγονός ότι αντιµετωπίζει σοβαρές δηµοσιονοµικές δυσχέρειες, οι οποίες εν µέρει 
οφείλονται στις δαπάνες για µέγιστη ασφάλεια που παρασχέθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια 
διεξαγωγής των κατά γενική οµολογία, επιτυχηµένων Ολυµπιακών Αγώνων. Κατ’ αυτή την 
έννοια, προβλέπεται - και εκφράζεται η ευχή - ότι το 2006 η κρατική αναπτυξιακή βοήθεια 
από την Ελλάδα προς αναπτυσσόµενες χώρες θα ανέλθει στο 0,33% του ΑΕΕ, ενώ το 2010 
στο 0,51%.   
 
Στο πλαίσιο της εκλογής της ως µη µόνιµου µέλους του Συµβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε, η 
Ελλάς άσκησε την προεδρία του Συµβουλίου Ασφαλείας, τον Ιούλιο του 2005, σε µια περίοδο 
που το απασχολούν ιδιαιτέρως τα προβλήµατα της Αφρικής, όπου οι χρόνιες συγκρούσεις 
και η συνακόλουθη παρατεταµένη αστάθεια, σε συνδυασµό µε την ενδηµική φτώχεια, έχουν 
δηµιουργήσει ένα εξαιρετικά δυσµενές περιβάλλον για τους λαούς της Αφρικανικής ηπείρου. 
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Η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής µηνιαία προεδρία, είθισται να παρουσιάζει σε ειδική 
θεµατική συζήτηση ένα θέµα ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος που έχει βέβαια άµεση 
συνάφεια µε την παγκόσµια ειρήνη και ασφάλεια. Η Ελλάς παρουσίασε το θέµα του ρόλου 
του Συµβουλίου Ασφαλείας σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων, στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων του για την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Επισηµάνθηκαν οι  
επιπτώσεις που έχουν οι ένοπλες συγκρούσεις αλλά και οι φυσικές καταστροφές στους 
πληθυσµούς που είναι δηλωτικές της σηµασίας και του εύρους τέτοιων προβληµάτων. 
 
Έγιναν µεγάλες προσπάθειες να ξεπερασθούν τα θεσµικά, οικονοµικά και άλλα προβλήµατα 
που είχαν παρουσιασθεί κατά την υλοποίηση του Ελληνικού Σχεδίου Οικονοµικής 
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), µε βάση τις έξι συµφωνίες που είχε υπογράψει η 
Ελληνική Πολιτεία µε τις αποδέκτριες χώρες και είχε κυρώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έτσι 
άρχισαν να δροµολογούνται τρία σηµαντικά έργα στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ, οι οδικοί άξονες 
Konispoli – Saranda και Pogradec – Korca στην Αλβανία, η επισκευή του κτιρίου των 
θεσµών στο Σεράγιεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ο ευρωπαϊκός οδικός άξονας Χ που 
αφορά στην κατασκευή τµηµάτων του άξονα Σερβία (Σερβία/Μαυροβούνιο) – Σκόπια 
(ΠΓ∆Μ).  
 
Μετά την ταχύτατη δραστηριοποίηση της HELLENIC AID σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Εθνικής Αµύνης για την αντιµετώπιση των άµεσων ανθρωπιστικών αναγκών, κατόπιν της 
τεράστιας καταστροφής από το παλιρροϊκό κύµα «τσουνάµι» στη Νότιο-Ανατολική Ασία, µε 
την παροχή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας αρµοδιότητος της Υ∆ΑΣ-1 ∆/νσης, που 
απέσπασε ευµενή σχόλια διεθνώς, η Χώρα µας ανέλαβε εντός του 2005 περαιτέρω δράσεις 
“follow up” για την ανασυγκρότηση της Σρι Λάνκα. Πρόκειται για πρωτοπόρο διαδικασία στο 
πλαίσιο της HELLENIC AID που προβλέπει την ενεργό συµµετοχή της Ελλάδος στο 
“Reconstruction Plan” της Σρι Λάνκα, µε την ίδρυση και στελέχωση µε εξειδικευµένο 
προσωπικό της Υπηρεσίας, Γραφείου Πεδίου στο Κολόµπο (HELLENIC AID OFFICE), για 
παροχή αναπτυξιακής συνεργασίας, µε γνώµονα τις αρχές της αποτελεσµατικότητος, της 
εναρµόνισης και της τοπικής ιδιοκτησίας πολιτικών. Για το σκοπό αυτό καταρτίσθηκε από την 
Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Αρχές της Σρι Λάνκα, διετές πρόγραµµα κατά 
τα πρότυπα της Ε.Ε που προβλέπει υλοποίηση δράσεων ΜΚΟ στις Νότιες και Ανατολικές 
περιοχές της Νήσου και σε τοµείς ανάπτυξης κοινωνικών υποδοµών, επαγγελµατικής 
κατάρτισης και κατασκευής ιχθυοσκαλών. 
 
Η Χώρα µας συνεισέφερε επίσης ενεργώς στη διαµόρφωση των θέσεων και αποφάσεων της 
Ε.Ε στα θέµατα διεθνούς ανάπτυξης, αντικείµενο που αποτελεί αρµοδιότητα της Υ∆ΑΣ-3 
∆/νσης. Ιδιαιτέρως σηµαντικές για την Ελλάδα ήταν, η εκπλήρωση των δεσµεύσεων της 
Βαρκελώνης και η υλοποίηση των Στόχων της Χιλιετίας, όπου περιλαµβάνονται τα θέµατα 
της αύξησης της κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας και της εξεύρεσης νέων πηγών 
χρηµατοδότησης της ανάπτυξης, καθώς και η σηµαντική συµβολή της Χώρας µας στην 
ανακούφιση των πληγέντων από το «τσουνάµι».              

 
Η Ελλάς είχε ακόµη την ευκαιρία να διαδραµατίσει σταθεροποιητικό και αναπτυξιακό ρόλο 
στα Βαλκάνια µέσω της άσκησης της προεδρίας (2005-2006) στη ∆ιαδικασία Συνεργασίας 
Χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (SEECP). Οι στόχοι και οι προτεραιότητες της 
Ελλάδος ήταν η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και καλής γειτονίας των κρατών-
µελών και η προσαρµογή της SEECP στις νέες ευρωπαϊκές και περιφερειακές εξελίξεις. 
Συγκεκριµένα, η Ελληνική Προεδρία της SEECP επεδίωξε την ενίσχυση της περιφερειακής 
συνεργασίας, ιδίως στους τοµείς επενδύσεων, µεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, 
θεµάτων εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης, διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, όπως 
και εξωτερικής πολιτικής, τη θεσµική αναβάθµιση της SEECP και τη στήριξη των 
ενδιαφεροµένων κρατών-µελών στην ευρωπαϊκή τους προοπτική. 
 
 
 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

28

 
Η Ελλάς επίσης έπαιξε εποικοδοµητικό ρόλο στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητος 
Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (ΣΣΝΑΕ) στηρίζοντας την ανάγκη µετεξέλιξης του σε µηχανισµό 
πρόληψης και επίλυσης διαφορών στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Επιδιώκεται 
επίσης η εντονότερη παρουσία της Χώρας µας σε διάφορες πρωτοβουλίες όπως, η 
επιστροφή προσφύγων στις εστίες τους, η προώθηση της εκπαίδευσης, της καταπολέµησης 
της εµπορίας ανθρώπων και της ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής.      

 
Βασική επιδίωξη της Ελληνικής προεδρίας στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας 
Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που διήρκεσε από το Νοέµβριο του 2004 έως τον Απρίλιο του 
2005, ήταν η προώθηση, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τοµείς, της σχέσης Ε.Ε - 
ΟΣΕΠ. Η δραστηριότητα εστιάστηκε σε τοµείς οι οποίοι καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των 
δράσεων του Οργανισµού, κατά κύριο λόγο οικονοµικής φύσεως, όπως η ενέργεια, οι 
µεταφορές, ο τουρισµός, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η έρευνα και ανάπτυξη, η υψηλή 
τεχνολογία, η χρηστή διακυβέρνηση και η καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος. Η 
προεδρία της Ελλάδος στον ΟΣΕΠ χαρακτηρίσθηκε από τους ένδεκα εταίρους της, ως «η 
πιο επιτυχηµένη» καθώς η Χώρα µας αναδείχθηκε γέφυρα προσέγγισης των χωρών της 
Μαύρης Θάλασσας µε την Ε.Ε. 
 
Η Ελλάς ηγείται της πρωτοβουλίας “Mediterranean Component of the E.U Water Initiative” 
(MED – EUWI) που στο πλαίσιο της Ε.Ε επιδιώκει να αποτελέσουν τα κοινά ύδατα ευκαιρία 
συνεργασίας µεταξύ των πληθυσµών της Μεσογείου και της Βαλκανικής και αποφυγή 
αφορµής προστριβών και συρράξεων. 

 
2. Εφαρµογή των αρχών πολιτικής και των υποδείξεων της DAC. 
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, κύρια επιδίωξη της αναπτυξιακής πολιτικής της Ελλάδος είναι 
η συµβολή στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDGs). Συγχρόνως, 
όµως είναι και η πορεία προς την επίτευξη των εισηγήσεων που υπέβαλλε η DAC στην 
Ελλάδα, κατά την πρώτη Επιθεώρηση των πολιτικών και των προγραµµάτων της Ελληνικής 
αναπτυξιακής συνεργασίας (Peer Review). Η επιθεώρηση πραγµατοποιήθηκε από την DAC 
και δύο επιθεωρήτριες χώρες, την Ισπανία και τη Φιλανδία, κατά το χρονικό διάστηµα 2000-
2002. Στο µεταξύ διάστηµα (2002-2005) η Ελλάς δραστηριοποιήθηκε ουσιαστικά προς την 
κατεύθυνση υλοποίησης των εισηγήσεων της DAC.  
  
Οι εισηγήσεις της πρώτης Επιθεώρησης αφορούν θέµατα αποσαφήνισης στόχων και 
σκοπών, ανάπτυξης πλαισίου αξιολόγησης για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων και 
κατανοµής πιστώσεων, προώθηση και επέκταση µακροπρόθεσµων αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων, θέση σε κίνηση νέας πολιτικής µείωσης της φτώχειας, ισότητας των φύλων 
και αειφορίας του περιβάλλοντος. Επίσης, εξασφάλιση ότι οι οργανωτικές δοµές θα 
προωθούν την αποτελεσµατική και αποδοτική επίτευξη των στόχων, ανάπτυξη οµάδος 
ειδικών επί της αναπτυξιακής βοήθειας, υιοθέτηση πιο ολοκληρωµένης και προγραµµατικής 
πρόσβασης, ως προς τον προγραµµατισµό κατά χώρα και τον προϋπολογισµό, διεξαγωγή 
αξιολόγησης προγραµµάτων παροχής υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και αύξηση 
της υποστήριξης δράσεων στον τοµέα των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών. Ακόµη, 
διερεύνηση ευκαιριών για τον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών, επιδίωξη πιο στρατηγικής και 
ολοκληρωµένης πρόσβασης όσον αφορά στην πολυµερή βοήθεια και σύσφιξη των διαύλων 
διµερούς και πολυµερούς βοήθειας, αναφορά στατιστικών στοιχείων στο σύστηµα Creditor 
Reporting System (CRS), θέση σε εφαρµογή συστηµάτων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, δέσµευση σε υψηλό επίπεδο, ότι η συνοχή πολιτικών για τη µείωση της 
φτώχειας αποτελεί αντικειµενικό σκοπό όλης της διοίκησης και προσαρµογή των 
υπαρχουσών δοµών ώστε να υιοθετήσουν πιο συστηµατική αντιµετώπιση των θεµάτων 
συνάφειας πολιτικών. Τέλος, οι εισηγήσεις της Επιθεώρησης αφορούν στη διεύρυνση της 
πληροφόρησης των Ελλήνων Βουλευτών και της Ελληνικής κοινής γνώµης για τα 
αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν και τον αναπτυξιακό αντίκτυπο των χρηµατοδοτηθέντων 
προγραµµάτων από το Eλληνικό κρατικό πρόγραµµα βοήθειας. 
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3. Η συµβολή της Ελλάδος στην πορεία επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. 
Το τέλος της δεκαετίας του 1990 υπήρξε ορόσηµο στην πορεία µείωσης της φτώχειας, 
καθώς ξεκίνησε να συντελείται µια άνευ προηγουµένου προσπάθεια, µε κοινή συναίνεση από 
τη διεθνή κοινότητα, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Έτσι αυξήθηκαν σηµαντικά οι 
πιθανότητες πλήρους καταπολέµησης της παγκόσµιας φτώχειας µέσω της επίτευξης των 
MDGs. Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, οι στόχοι είναι εφικτό να επιτευχθούν µέχρι το 
2015 στην Ασία, δυσκολίες εµφανίζονται στη Λατινική Αµερική, ενώ είναι µάλλον απίθανο να 
επιτευχθούν στην Αφρική.      
 
Είναι σαφές ότι απαιτείται να ληφθούν πολλά ριζοσπαστικά µέτρα ώστε να επιτευχθούν οι 
MDGs και στην Αφρική µέχρι το 2015. Το ενθαρρυντικό είναι ότι µε την πάροδο των ετών 
διαφαίνονται κάποια σηµάδια προόδου που οφείλονται και στο γεγονός ότι ηγέτες χωρών της 
Αφρικανικής ηπείρου συµµετέχουν στο σχεδιασµό των ενεργειών για την προώθηση της 
ανάπτυξης. Οι δράσεις της “African Union”, της “NEPAD”, καθώς και η πρόσκληση 
Αφρικανών ηγετών στις εργασίες των G-8, αποτελούν απτά παραδείγµατα. Έχει 
διαµορφωθεί κατ’ αυτήν την έννοια το κατάλληλο κλίµα ώστε, τόσο οι δωρήτριες, όσο και οι 
αποδέκτριες χώρες να κατανοήσουν ότι µόνο µια σχέση «εταιρικότητος» µεταξύ τους, που θα 
στηρίζεται σε αµοιβαίες υποχρεώσεις, θα φέρει µεσοπρόθεσµα θετικά αποτελέσµατα.    
 
Το όραµα και οι βασικοί στόχοι της Ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας 
κατά την περίοδο 2002-2006, συµπίπτουν µε αυτούς της αναπτυξιακής κοινότητος των 
δωρητριών βοήθειας χωρών. Πρόκειται για τους «Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας» 
(MDGs), που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) και 
έχουν χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µέχρι το έτος 2015.  
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ελλάς υλοποίησε σειρά προγραµµάτων για την επίτευξη των 
Στόχων της Χιλιετίας. Συνοπτικά το έτος 2004, η συνολική συµβολή της Ελλάδος στην 
πορεία επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, είχαν ως εξής, κατά στόχο και 
σκοπό:  
 
Στόχος 1 σκοπός 1 Όλες οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, δύνανται να  θεωρηθούν ότι 

αποσκοπούσαν στην επίτευξη του Στόχου 1. 
Στόχος 1 σκοπός 2   9,35 εκατ. ΕΥΡΩ ή 11,62 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
Στόχος 2 σκοπός 3 32,09 εκατ. ΕΥΡΩ ή 39,87 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
Στόχος 3 σκοπός 4   0,63 εκατ. ΕΥΡΩ ή   0,78 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
Στόχος 4 σκοπός 5   6,06 εκατ. ΕΥΡΩ ή   7,53 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
Στόχος 5 σκοπός 6 δεν υλοποιήθηκαν δράσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού 
Στόχος 6 σκοπός 7   0,49 εκατ. ΕΥΡΩ ή   0,60 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
Στόχος 6 σκοπός 8   0,33 εκατ. ΕΥΡΩ ή   0,41 εκατ. δολ. ΗΠΑ 
Στόχος 7 σκοπός 9   2,50 εκατ. ΕΥΡΩ ή   3,11 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
Στόχος 7 σκοπός 10 & 11   1,14 εκατ. ΕΥΡΩ ή   1,42 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
Στόχος 8 σκοπός 12 & 13   0,51 εκατ. ΕΥΡΩ ή   0,64 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
Στόχος 8 σκοπός 14 51,40 εκατ. ΕΥΡΩ ή 63,85 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
Στόχος 8 σκοπός 15 δεν υλοποιήθηκαν δράσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού 
Στόχος 8 σκοπός 16   7,81 εκατ. ΕΥΡΩ ή   9,70 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
Στόχος 8 σκοπός 17 συναφείς δράσεις Στόχου 6 σκοπού 7, 8 & 5, 8, 17  
Στόχος 8 σκοπός 18   1,27 εκατ. ΕΥΡΩ ή   1,58 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

 
4. Συντονισµός της βοήθειας, αναπτυξιακές στρατηγικές.   
Προσφάτως το θέµα της εναρµόνισης και του συντονισµού της βοήθειας έχει τεθεί µεταξύ 
των πρώτων στην ηµερήσια διάταξη, τόσο των δωρητριών βοήθειας χωρών, όσο και των 
αναπτυσσοµένων εταίρων. Η εξέλιξη αυτή έχει σαν αποτέλεσµα τη βελτίωση του 
συντονισµού και της αποτελεσµατικότητος της παρεχόµενης βοήθειας. Η εναρµόνιση παίζει 
επίσης σηµαντικό ρόλο στη µείωση του βάρους διαχείρισης που προκύπτει στους 
διοικητικούς µηχανισµούς των αποδεκτριών εταίρων. Η HELLENIC AID συµµετείχε σε όλα τα 
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στάδια των εργασιών µε αντικείµενο την εναρµόνιση που έλαβαν χώρα στη DAC και στην 
Ε.Ε, όπως στις Συνόδους της Ρώµης (2003), του Μαρρακές (2004) και των Παρισίων (2005). 
 
Το έτος 2003 η διεθνής κοινότητα συµφώνησε µέσω της «∆ιακήρυξης της Ρώµης» για την 
ευθυγράµµιση (alignment) της παρεχόµενης αναπτυξιακής συνεργασίας µε τις στρατηγικές 
ανάπτυξης των αποδεκτριών βοήθειας χωρών, ώστε να εναρµονισθούν οι πολιτικές και οι 
διαδικασίες των δωρητών. Στη συνέχεια το 2004 στο Μαρρακές επιβεβαιώθηκε η ανάγκη της 
πορείας ευθυγράµµισης και της παρακολούθησης της προόδου και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων µέσω των συστηµάτων αξιολόγησης των αποδεκτριών χωρών. 
 
Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις αυτές η Ελλάς συνέταξε και απέστειλε το Νοέµβριο του 2004 
στην DAC και στην Ε.Ε το “Hellenic Aid Action Plan for Coordination and Harmonization of 
Development Cooperation Policy” που περιλαµβάνει θεµατικές ενότητες όπως, γενικές 
κατευθυντήριες αρχές, στόχους, αναπτυξιακή πολιτική της HELLENIC AID, στρατηγικές ανά 
χώρα, θεσµικές διευθετήσεις σε επίπεδο χωρών, παρακολούθηση και έλεγχο της βοήθειας.         
 
Το “Greek Action Plan” έχει σκοπό να συµβάλει αποφασιστικά στις ουσιαστικές προσπάθειες 
της Ελλάδος για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και κυρίως της 
µείωσης της φτώχειας, µέσω της ενδυνάµωσης της αποτελεσµατικότητος της παρεχόµενης 
Ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας και της ανάπτυξης περαιτέρω συνεργασίας µε τις  χώρες 
εταίρους. Κατ’ αυτήν την έννοια, οι λειτουργικές αρχές της αναπτυξιακής πολιτικής της 
HELLENIC AID προωθούν τη συνεργασία, το συντονισµό, την εναρµόνιση τη συνοχή και τη 
συµπληρωµατικότητα των τοµεακών πολιτικών.     
 
Στη συνέχεια το 2005 η Ελλάς υιοθέτησε τη «∆ιακήρυξη των Παρισίων για την 
Αποτελεσµατικότητα της Βοήθειας» που στοχεύει να θέσει προ των ευθυνών τους, τόσο τους 
δωρητές όσο και τους εταίρους τους, ώστε να καταστεί αποτελεσµατικότερη η παρεχόµενη 
διεθνώς βοήθεια µέσω της ενίσχυσης της εταιρικότητος.  
 
Η Ελλάς επιδιώκει να εισαγάγει και να παγιώσει µακροχρόνιους διαύλους επικοινωνίας και 
συνεργασίας µε όλους τους δρώντες της διεθνούς αναπτυξιακής κοινότητος, δηλαδή µε τις 
αποδέκτριες βοήθειας χώρες, τις δωρήτριες χώρες, ∆ιεθνείς Οργανισµούς και ΜΚΟ, ώστε να 
επιτύχει το βέλτιστο βαθµό συντονισµού της παρεχόµενης αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλα 
τα επίπεδα, µε τελικό αντικειµενικό σκοπό τη µείωση της φτώχειας. Πρόκειται για περίπλοκη 
και επίπονη διαδικασία, καθώς εµπλέκονται πολλοί παράγοντες µε κοινούς σκοπούς, αλλά 
διαφορετικές δυνατότητες και ικανότητες επίτευξης των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων. 
 
Η Ελλάς επίσης επιδιώκει τη σφυρηλάτηση µακροχρόνιων δεσµών «εταιρικότητος» 
(partnerships) µε τις αποδέκτριες χώρες, µέσω παγίωσης διαύλων επικοινωνίας και 
συνεργασίας µε τις κυβερνήσεις, τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και τοπικούς Φορείς των χωρών αυτών. Η «εταιρική σχέση» 
συνεργασίας Ελλάδος – αναπτυσσοµένων βασίζεται στις στρατηγικές που απορρέουν από 
τις εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές για βιώσιµη ανάπτυξη των ιδίων των αναπτυσσοµένων 
χωρών. Σαν αποτέλεσµα, η παρεχόµενη από την Ελλάδα αναπτυξιακή βοήθεια 
προσαρµόζεται κάθε φορά στις ειδικές συνθήκες και προτεραιότητες, καθώς και στο 
σχεδιασµό των αποδεκτριών βοήθειας χωρών.      
 
5. Aποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα και αποτελέσµατα της βοήθειας. 
Η HELLENIC AID αναγνωρίζει ότι η λειτουργία της αξιολόγησης αποτελεί έναν από τους 
σηµαντικότερους τοµείς της διάρθρωσης των Οργανισµών παροχής αναπτυξιακής 
συνεργασίας των δωρητών, καθώς είναι υπεύθυνος για τη µετεξέλιξη του αναπτυξιακού 
έργου, από τη σφαίρα της ποσοτικής ανάπτυξης, σε εκείνη της ποιοτικής αναβάθµισης. 
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Το έργο του Γραφείου Αξιολόγησης που προβλέπεται να ιδρυθεί στο πλαίσιο της HELLENIC 
AID θα περιλαµβάνει, το σχεδιασµό και υλοποίηση αξιολογήσεων χρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων σε χώρες εταίρους, τη διάχυση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων και 
της σχετικής εµπειρίας, τη συµβολή στη διαµόρφωση στρατηγικής αναπτυξιακής 
συνεργασίας, τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων αξιολογήσεων και τη συµµετοχή 
σε διεθνείς αξιολογήσεις.  
 
Σήµερα, λειτουργεί στο πλαίσιο της HELLENIC AID «Σύστηµα Παρακολούθησης Έργου» 
(Performance Monitoring System) µε σκοπό να παρακολουθεί και να ενηµερώνει την 
πολιτική ηγεσία, κατά πόσο επιτυγχάνονται οι τεθέντες στόχοι κατά την υλοποίηση των 
προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, στο πλαίσιο των MDGs. 

 
6. ∆ιοικητικός µηχανισµός παροχής της βοήθειας. 
Γενικός ∆ιευθυντής της Υ∆ΑΣ, για το χρονικό διάστηµα από τον Ιούλιο 2004 έως και τον 
Αύγουστο του 2005, διετέλεσε ο Πρέσβυς κ. Κωνσταντίνος Καραµπέτσης. Τον διαδέχθηκε ο 
Πρέσβυς κ. Παναγιώτης Γκούµας. Αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια τοποθετήθηκε η κα. 
Ελένη Ζορµπαλά, Πληρεξουσία Υπουργός Β΄.   
 
Κατά τη διάρκεια των ετών 2004 και 2005 προετοιµάσθηκε νοµοθετική πρωτοβουλία για τη 
βελτίωση και συµπλήρωση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου που διέπει την Ελληνική 
αναπτυξιακή συνεργασία. Σκοπός, η αναδιοργάνωση της HELLENIC AID σύµφωνα µε τα νέα 
διεθνή δεδοµένα, ώστε να καταστεί στα επόµενα χρόνια ακόµη περισσότερο αποτελεσµατική 
και να διακριθεί στους τοµείς, τόσο της επείγουσας ανθρωπιστικής, όσο και της βοήθειας 
ανασυγκρότησης, αποκατάστασης και ανάπτυξης.  
 
Τα «Γραφεία Πεδίου» αναπτυξιακής συνεργασίας βρέθηκαν σε φάση αναδιάρθρωσης και 
στελέχωσης µε υπαλλήλους των κατά τόπους Ελληνικών Αρχών Εξωτερικού. Παράλληλα 
τους απεστάλη πλούσιο πληροφοριακό υλικό σχετικό µε την πολιτική και τις δράσεις 
αναπτυξιακής βοήθειας της HELLENIC AID.  
 
Στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης των στελεχών της, η  HELLENIC AID εκπαίδευσε και 
κατά τη διετία 2004-2005 το προσωπικό της στα σύγχρονα ζητήµατα αναπτυξιακής 
συνεργασίας, µε τη βοήθεια ∆ιεθνών Οργανισµών και άλλων δωρητριών χωρών µε 
µακρόχρονη εµπειρία στο αντικείµενο της παροχής βοήθειας.  
 
Προσωπικό των ∆ιευθύνσεων της HELLENIC AID παρακολούθησε καθ’ όλη τη διάρκεια των 
ετών 2004 – 2005 τις συνεδριάσεις των Οργάνων (Επιτροπών, Οµάδων Εργασίας, ∆ικτύων), 
τόσο της DAC/ΟΟΣΑ, όσο και της Ε.Ε και άλλων ∆ιεθνών Οργανισµών, οι οποίες 
ασχολούνται µε θέµατα αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής συνεργασίας, συµβάλλοντας στην 
προώθηση  τρεχόντων θεµάτων. Ακολούθως, ενηµερώθηκαν οι ∆/νσεις της HELLENIC AID, 
καθώς και άλλοι Φορείς του ∆ηµοσίου που υλοποιούν προγράµµατα αναπτυξιακής 
συνεργασίας, σχετικά µε τις κατευθυντήριες οδηγίες των υπόψη Οργάνων.  

 
7. Συνοχή εθνικών πολιτικών ως προς τις αναπτυσσόµενες χώρες. 
Η Ελλάς αναγνωρίζει ότι προϋπόθεση για τη µείωση της φτώχειας και την επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDGs) στις αναπτυσσόµενες χώρες, είναι η υιοθέτηση 
αλληλοσυµπληρούµενων και συναφών πολιτικών (policy coherence), σε ευρύ φάσµα 
εµπορικών, χρηµατο-οικονοµικών, κοινωνικών, αγροτικών και περιβαλλοντικών θεµάτων, 
καθώς και θεµάτων χρηστής διακυβέρνησης και συρράξεων. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάς 
υποστήριξε δράσεις που συζητούνται σε διεθνή “fora” και προωθούν τη συνοχή πολιτικών 
και συγχρόνως κινήθηκε στην κατεύθυνση ενίσχυσης της συνοχής των εσωτερικών 
πολιτικών υπέρ των αναγκών των αναπτυσσόµένων χωρών. Ειδικότερα, δραστηριοποιήθηκε 
στους τοµείς του διεθνούς εµπορίου, του ξεπλύµατος χρήµατος, της σχέσης φτώχειας και 
φύλου, της παράνοµης διακίνησης προσώπων, της µετανάστευσης, του οργανωµένου 
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εγκλήµατος, της χρηστής διακυβέρνησης, της καταπολέµησης της τροµοκρατίας και της 
περιβαλλοντικής βιωσιµότητος.    

 
 

8. Πληροφόρηση της Ελληνικής κοινής γνώµης και αναπτυξιακή εκπαίδευση. 
Μια σειρά από διεθνείς έρευνες αλλά και άλλες εντός Ελλάδος καταδεικνύουν ότι έχουν γίνει 
σηµαντικά βήµατα στον τοµέα της πληροφόρησης της κοινής γνώµης πάνω σε θέµατα 
αναπτυξιακής συνεργασίας. Βεβαίως, η διαδικασία είναι συνεχής και οι ενέργειες µε την 
πάροδο των ετών περισσότερες σε αριθµό, αποτελεσµατικότερες, ενώ ορισµένες από αυτές 
έχουν παγκόσµια εµβέλεια. 
 
Συγκεκριµένα η HELLENIC AID αύξησε τη ροή πληροφόρησης προς Κοινοβουλευτικούς και 
την κοινή γνώµη της Χώρας µας, όσον αφορά στα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται και 
στον αναπτυξιακό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται από το 
πρόγραµµα διµερούς κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό διανεµήθηκαν 
ευρέως (Ελληνικές Πρεσβείες, Μόνιµες Ελληνικές Αντιπροσωπείες σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς, 
Υπουργεία, ηγεσία ΥΠΕΞ, Βουλευτές µέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Αµύνης, Ξένες 
Πρεσβείες στην Αθήνα, Έλληνες Ευροβουλευτές, κ.α.), τόσο η ετήσια Έκθεση έτους 2003 της 
HELLENIC AID, όσο και Εγχειρίδιο µε τίτλο «Η Συµβολή της Ελλάδος στην Πορεία Επίτευξης 
των Στόχων της Χιλιετίας», που είχε αµφότερα εκπονήσει η Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση. Επιπροσθέτως, 
εκπονήθηκε από την Υ∆ΑΣ-4 ∆/νση και διανεµήθηκε ευρέως (Αύγουστος 2005) Λεύκωµα της 
HELLENIC AID µε τίτλο «Ελλάδα: Παγκόσµια ∆ύναµη Ανθρωπιάς» µε σειρά φωτογραφιών 
από τις κυριότερες δράσεις επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, αναπτυξιακών 
προγραµµάτων και δράσεων αναπτυξιακής εκπαίδευσης, που υλοποιήθηκαν τα έτη 2004 και 
2005 σε ολόκληρο τον κόσµο.    
 
Παρασχέθηκε συνεχής και ουσιαστική πληροφόρηση στους εµπλεκόµενους Φορείς που 
αναλαµβάνουν προγράµµατα αναπτυξιακής συνεργασίας στο εξωτερικό, ενώ επελέγη η 
υλοποίηση των αρτιότερων δράσεων από τους πλέον κατάλληλους και έµπειρους Φορείς για 
την αναπτυξιακή εκπαίδευση νέων, την ενίσχυση του εθελοντισµού και για την ενηµέρωση 
και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας και δράσεων 
της Υ∆ΑΣ.  
 
Η HELLENIC AID διοργάνωσε µε επιτυχία στην Κοµοτινή (Ιούνιος 2005) συναυλία της 
διεθνούς φήµης καλλιτέχνιδος και πρέσβειρας καλής θελήσεως της UNICEF κας. Νάνας 
Μούσχουρη (πρόγραµµα «HELLENIC AID: Ελλάδα Παγκόσµια ∆ύναµη Ανθρωπιάς»). Κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης µοιράσθηκε και σχετικό πληροφοριακό υλικό. Σε συνεργασία µε 
τον εξειδικευµένο Οργανισµό των Η.Ε «Παγκόσµιο Πρόγραµµα Σίτισης» (World Food 
Programme – WFP), ο οποίος είναι βασικός διαχειριστής της παγκόσµιας επισιτιστικής 
βοήθειας, η Υ∆ΑΣ διοργάνωσε σεµινάριο (Μάϊος 2005) µε θέµα "Συµµετοχή Ελληνικών ΜΚΟ 
σε προγράµµατα του World Food Programme”. Επίσης η HELLENIC AID συµµετείχε (Ιούνιος 
2005) στο πρόγραµµα “Walk the World” ένα ετήσιο γεγονός που οργανώνει ταυτόχρονα σε 
όλο τον κόσµο το WFP των Η.Ε στο πλαίσιο της καµπάνιας για την καταπολέµηση του 
υποσιτισµού, για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών και την εξεύρεση 
πόρων για την οριστική εξάλειψη της πείνας για 300 εκατοµµύρια παιδιά. 
 
Παράλληλα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από το 2004, στις ∆ιευθύνσεις της Υ∆ΑΣ 
πραγµατοποιούν “stage” πρακτικής κατάρτισης από δύο έως έξι µήνες, πτυχιούχοι 
Ελληνικών Πανεπιστηµίων. 
 
9. Στοιχεία για τον όγκο της παρασχεθείσας βοήθειας (ODA). 
Η παρασχεθείσα ODA από τις χώρες µέλη της DAC προς τις αναπτυσσόµενες χώρες το έτος 
2004 αυξήθηκε κατά 4,60% σε πραγµατικούς όρους σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και 
έφθασε τα 78,60 δισ. ∆ολ. ΗΠΑ (αύξηση 3,10 δισ. ∆ολ. ΗΠΑ σε σχέση µε το 2003). Το ποσό 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

33

αυτό είναι το υψηλότερο στα χρονικά και αποτελεί το 0,25% του συνδυασµένου Ακαθαρίστου 
Εθνικού Εισοδήµατος (ΑΕΕ) των χωρών µελών της DAC. 
 
Οι χώρες µέλη της DAC που είναι συγχρόνως και µέλη της Ε.Ε (15 σε αριθµό) αύξησαν τη 
συνδυασµένη ODA που παρείχαν κατά 2,90% σε πραγµατικούς όρους, στο ύψος των 42,90 
δισ. ∆ολ. ΗΠΑ ή στο 0,36% του ΑΕΕ τους. Το ποσό αυτό απετέλεσε το 55% της 
παρασχεθείσας ODA από το σύνολο των χωρών µελών της DAC. 
 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι παρά τα δύσκολα δηµοσιονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
Ελλάς, η συνολική ∆ιµερής και Πολυµερής ODA που παρεσχέθη εντός του 2004, από 
Υπουργεία, Νοµικά Πρόσωπα, ΜΚΟ, κλπ., έφθασε τα 464,59 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 373,95 εκατ. 
ΕΥΡΩ, αυξηµένη κατά 102,43 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή περίπου 28%, σε σχέση µε το προηγούµενο 
έτος 2003 (362,16 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ). Η πολυµερής ODA έφθασε τα 160,78 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 
0,08% του ΑΕΕ, ενώ η διµερής ODA τα 303,81 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,15% του ΑΕΕ. Στο 
σύνολο της ODA το µερίδιο της πολυµερούς ήταν 35% και της διµερούς 65%. Το ποσοστό 
της διµερούς και πολυµερούς ODA ως προς το ΑΕΕ αυξήθηκε αντιστοίχως σε 0,23% το 
2004, από 0,21% το έτος 2003. 

 
Σηµαντικό γεγονός αποτελεί η αύξηση της παρεχόµενης ODA προς τις χώρες της  
Υποσαχαρικής Αφρικής, καθώς επίσης και προς τις Λιγότερο Ανεπτυγµένες από τις 
Αναπτυσσόµενες Χώρες (ΛΑΑΧ).  

 
10. Στατιστικό σύστηµα παρακολούθησής της βοήθειας. 
Κατά τη διάρκεια της διετίας 2004-2005 παρεσχέθη η πλέον αναλυτική στατιστική απεικόνιση 
και πληροφόρηση περί των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της Ελλάδος στην ιεραρχία του 
ΥΠΕΞ, στη Βουλή των Ελλήνων, σε Ελληνικές Πρεσβείες και Μόνιµες Αντιπροσωπείες, σε 
ξένες Πρεσβείες στην Αθήνα, στην Ελληνική κοινή γνώµη, στην Ε.Ε, στην DAC και σε άλλους 
∆ιεθνείς Οργανισµούς. Κατά την ίδια χρονική περίοδο ξεκίνησε και διαδικασία 
επικαιροποίησης, εµπλουτισµού και διεύρυνσης των δυνατοτήτων του υφιστάµενου 
στατιστικού συστήµατος της HELLENIC AID από έµπειρους προγραµµατιστές, µε σκοπό την 
αναβάθµιση της παρεχόµενης πληροφόρησης για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
παρεχόµενης βοήθειας. Σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις της DAC (Νοέµβριος 2004 & 2005) 
σχετικά µε την απόδοση των Κρατών Μελών ως προς την αρτιότητα των παραγόµενων 
στατιστικών στοιχείων, η Ελλάς κατετάγη και τα δύο έτη στην τρίτη θέση µε 19 & 20 βαθµούς 
αντιστοίχως σε σύνολο 23 Κρατών Μελών.    

 
11. Σύσταση της βοήθειας ως προς τους τοµείς.  
Τόσο η HELLENIC AID όσο και οι άλλοι Φορείς υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής 
συνεργασίας δραστηριοποιήθηκαν σε Τοµείς βοήθειας µε συγκριτικό πλεονέκτηµα για την 
Ελλάδα. Κατ’ αυτήν την έννοια η τοµεακή κατανοµή της βοήθειας επικεντρώθηκε κυρίως 
στην κατασκευή ή επισκευή υποδοµών βασικής, δευτεροβάθµιας και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, βασικής υγείας, στην παροχή ύδατος και την απολύµανσή του, σε δράσεις 
αειφορίας του περιβάλλοντος, πολιτισµού, γεωργικής ανάπτυξης, ενίσχυσης του 
εκδηµοκρατισµού και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αποτροπής της παράνοµης διακίνησης 
γυναικών (women trafficking), της οικοδόµησης θεσµών και δηµιουργίας εισοδηµάτων. 
Υλοποιήθηκε επίσης αριθµός δράσεων αποστολής επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 
2004 οι δαπάνες κατά τοµέα βοήθειας διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 
Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες:  244,42 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   
εκ των οποίων:   16,17 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για επενδυτικά προγράµµατα   
   46,83 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για άλλη βοήθεια   
 181,41 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για τεχνική συνεργασία   

 
Οικονοµικές υποδοµές και υπηρεσίες:  8,38 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   
εκ των οποίων:   5,55 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για επενδυτικά προγράµµατα   
   2,83 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για τεχνική συνεργασία   
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Τοµείς παραγωγής:  2,37 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   
εκ των οποίων:   2,19 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για τεχνική συνεργασία   
   0,19 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για άλλη βοήθεια   

 
Επικαλυπτόµενοι τοµείς:  11,69 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   
εκ των οποίων:   1,45 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για επενδυτικά προγράµµατα   
   0,93 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για άλλη βοήθεια   
   9,31 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για τεχνική συνεργασία   

 
Βοήθεια σε είδος & γενικά προγράµµατα 
βοήθειας:  

4,20 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

εκ των οποίων:   3,63 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για αναπτυξιακά σχέδια   
   0,57 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για άλλη βοήθεια   

 
Επείγουσα βοήθεια:  14,83 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

 
∆ιοικητικό κόστος:  17,39 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

 
Στήριξη ΜΚΟ:  0,11 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

 
Ακατανέµητα:  0,41 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

 
Εντός των ετών 2004-2005 η Υ∆ΑΣ ανταποκρίθηκε µε πνεύµα αλληλεγγύης, ταχύτητα και 
αποτελεσµατικότητα στις επείγουσες ανάγκες ανακούφισης πληγέντων από φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές, υψώνοντας σηµαία ανθρωπιάς στην Υποσαχαρική Αφρική, 
στη Λατινική Αµερική όταν επλήγη από τον τυφώνα «Ιβάν», στις Φιλιππίνες µετά τις 
πληµµύρες, στο Μπεσλάν της Ρωσίας µετά το τροµοκρατικό κτύπηµα στο σχολείο, στο Ιράν 
µετά τους σεισµούς, στα Βαλκάνια, στη Μαύρη Θάλασσα, στη Μεσόγειο, στο Αφγανιστάν, 
στο Πακιστάν και ασφαλώς στην κρίση στον Ινδικό Ωκεανό µετά το φονικό «τσουνάµι».  
 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Ελλάς ανταποκρίθηκε άµεσα. Απέστειλε πολλούς τόνους 
ανθρωπιστικής βοήθειας µε 4 στρατιωτικά µεταφορικά αεροσκάφη C-130 της Ελληνικής 
Πολεµικής Αεροπορίας. Απέστειλε επίσης στο λιµάνι του Trincomalee της Βόρειο-Ανατολικής 
Σρί Λάνκα το πλωτό νοσοκοµείο “Ocean Monarch”, µε προσωπικό της Υ∆ΑΣ, στρατιωτικούς 
και πολίτες ιατρούς, νοσηλευτές και εθελοντές από Ελληνικούς ΜΚΟ. Κατά τη διάρκεια της 
δίµηνης παραµονής του πλοίου εξετάσθηκαν ιατρικά πάνω από δύο χιλιάδες θύµατα του 
«τσουνάµι» κυρίως γυναίκες και παιδιά. Επίσης, η Ελλάς συνεισέφερε και 30 εκατ. δολ. ΗΠΑ 
που ήταν το µεγαλύτερο ποσό διεθνώς αναλογικά µε τον πληθυσµό της Ελλάδος, που 
συγκεντρώθηκε στον Τηλεµαραθώνιο, από τους Έλληνες πολίτες, την πολιτεία και τους ΜΚΟ 
και διατέθηκε µε αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια. Από τη δράση της αυτή η Ελλάς 
ανεδείχθη, όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε ο Γενικός Γραµµατέας των Η.Ε κ. Κόφι Αννάν, 
σε επιστολή του στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κ. Π. Μολυβιάτη, σε «Παγκόσµια 
∆ύναµη Ανθρωπιάς».   

 
12. Πολυµερής βοήθεια. 
Η Ελλάς δραστηριοποιείται, µε τη µορφή ετήσιων συνεισφορών ή συµµετοχή σε 
προγράµµατα, σε ένα πλήθος ∆ιεθνών Οργανισµών οικονοµικού/χρηµατοδοτικού, 
κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα (Ε.Ε, Η.Ε, Παγκόσµια Τράπεζα και θυγατρικοί 
Οργανισµοί, περιφερειακές αναπτυξιακές Τράπεζες κλπ.) των οποίων οι στόχοι προωθούν 
τους αναπτυξιακούς σκοπούς που έχει θέσει και η Χώρα µας. ∆ηλαδή, τη µείωση της 
φτώχειας, την ανάπτυξη ανθρωπίνου και παραγωγικού δυναµικού, την αειφόρο ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
Οι πολυµερείς συνεισφορές ODA της Χώρας µας το έτος 2004 ανήλθαν σε 160,78 εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ, εκ των οποίων 8,01 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ προς θυγατρικούς Οργανισµούς των Η.Ε, 143,65 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

35

εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Προϋπολογισµός Ανάπτυξης) και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης, 4,43 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ στην Παγκόσµια Τράπεζα µε τους 
θυγατρικούς Οργανισµούς της και 4,69 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ σε Λοιπούς Οργανισµούς. 
 
Οι δραστηριότητες των ανωτέρω ∆ιεθνών Οργανισµών σε συνδυασµό και συντονισµό µε την 
παρεχόµενη από την Ελλάδα διµερή κρατική αναπτυξιακή βοήθεια, συµβάλλουν ουσιαστικά 
και συµπληρωµατικά προς την επίτευξη των διεθνώς παραδεδεγµένων αναπτυξιακών 
στόχων. Η Ελλάς θα συνεχίσει τη συνεργασία της µε τους Οργανισµούς εκείνους που είναι 
αποτελεσµατικότεροι ως προς την επίτευξη αναπτυξιακών αποτελεσµάτων.  

 
13. Συµβολή στην ανακούφιση του χρέους του αναπτυσσόµενου κόσµου. 
Η Ελλάς παρέχει το σύνολο σχεδόν της διµερούς ODA προς αναπτυσσόµενες και υπό 
µετάβαση χώρες, µε τη µορφή δωρεών (grants). Παρόλα αυτά συµµετέχει ενεργά σε διεθνείς 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανακούφιση του χρέους των αναπτυσσοµένων.    

 
Η Χώρα µας ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία της Π.Τ για τις υπερχρεωµένες πτωχές 
χώρες (Heavily Indebted Poor Countries Initiative - HIPC). Κατ’ αυτήν την έννοια και κατά την 
έναρξη εφαρµογής της υπόψη πρωτοβουλίας, συνεισέφερε το έτος 1996 το ποσό του 1,00 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Η σηµασία της προσφοράς αυτής αναγνωρίσθηκε από την Π.Τ. Στη 
συνέχεια η Χώρα µας κατέβαλε και δεύτερη συνεισφορά για την πρωτοβουλία HIPC, το έτος 
2001 εκ 2,50 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του 2005 προβλέπεται εντός του 
2006 η καταβολή τρίτης συνεισφοράς.  

 
14. Σύστασή της βοήθειας ως προς τη γεωγραφική κατανοµή.  
Κατά την εξεταζόµενη διετία η Υ∆ΑΣ ήταν παρούσα, κυρίως στις 19+2 χώρες 
προτεραιότητος, µε µεγάλο αριθµό προγραµµάτων βοήθειας αναδιάρθρωσης, 
αποκατάστασης και ανάπτυξης. Η Ελλάς κινητοποιήθηκε σε περιορισµένο αριθµό χωρών 
προτεραιότητος στις περιοχές της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (Βαλκανική), της Μαύρης 
Θάλασσας, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Συγχρόνως, κατέστη αρωγός στις 
προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των πληθυσµών της Υποσαχαρικής 
Αφρικής, δαπανώντας µεγαλύτερα ποσά για τη γεωγραφική αυτή περιοχή.  
 
Το έτος 2004 οι χώρες προτεραιότητος ήταν: 
Αλβανία, Σερβία-Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Π.Γ.∆.Μ, Βουλγαρία, Ρουµανία, Αρµενία, 
Γεωργία Τουρκία, Συρία, Λίβανος Παλαιστινιακή Αρχή, Ιορδανία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Αιθιοπία, 
Ερυθραία, Ακτή Ελεφαντοστού  
 
Το έτος 2005 διαµορφώθηκαν ως εξής: 
Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ερυθραία, Νότιος Αφρική, Σουδάν, Σρι Λάνκα, Αλβανία, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Π.Γ.∆.Μ, Σερβία-Μαυροβούνιο, Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Γεωργία, Μολδαβία, 
Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία, Τουρκία. Το Αφγανιστάν και το Ιράκ 
παραµένουν χώρες προτεραιότητος, εφόσον όµως οι συνθήκες το επιτρέπουν. 
  
15. Τεχνική συνεργασία. 
H παρεχόµενη αναπτυξιακή βοήθεια µε τη µορφή τεχνικής συνεργασίας, περιλαµβάνει  σειρά 
δραστηριοτήτων µε αντικείµενο την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, µέσω της βελτίωσης 
δεξιοτήτων, γνώσεων, τεχνογνωσίας και παραγωγικών κλίσεων του ανθρώπινου  δυναµικού 
των αποδεκτριών βοήθειας χωρών. Ειδικότερα, η Ελλάς ειδικεύεται στην παροχή Τεχνικής 
Συνεργασίας κυρίως του τοµέα «Κοινωνικών Υποδοµών και Υπηρεσιών», δηλαδή σε 
δράσεις κοινωνικής ανάπτυξης, προαγωγής της περίθαλψης, της υγείας, της πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των πληθυσµών, παροχής ποσίµου ύδατος και 
απολύµανσης, επαγγελµατικής κατάρτισης των νέων και των γυναικών για τη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας, οικοδόµησης θεσµών, πολιτισµού, ενίσχυσης του εκδηµοκρατισµού και 
προώθησης της ισότιµης πρόσβασης των γυναικών στη διαδικασία της ανάπτυξης. Ακόµη 
παρέχει αριθµό υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε πολίτες αναπτυσσοµένων χωρών 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

36

για φοίτηση σε Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΥΠΕΞ µέσω των Υ∆ΑΣ-4 ∆/νσης, Ε1 ∆/νσης και 
ΥΠΕΠΘ µέσω του ΙΚΥ). 
 
Επισηµαίνεται ότι η αναπτυξιακή βοήθεια µε τη µορφή Τεχνικής Συνεργασίας που παρέχεται 
δωρεάν από την Ελλάδα περιλαµβάνει τη δηµιουργία οργανωτικών και θεσµικών δοµών, 
που αποτελούν προϋποθέσεις εγγύησης ότι οι δεξιότητες και η τεχνολογία που µεταφέρεται 
στις αποδέκτριες βοήθειας χώρες, θα έχει ουσιαστικές βάσεις και θα επιτρέψει στις χώρες 
αυτές να υλοποιήσουν συναφή προγράµµατα χωρίς εξωτερική βοήθεια, όταν θα έχει λήξει η 
Ελληνική δραστηριότητα.     
 
16. Συνδεδεµένη και µη βοήθεια. 
Τα τελευταία χρόνια και για την εφαρµογή των Νέων Μέτρων της DAC στο πεδίο της 
συνδεδεµένης βοήθειας, που είναι σχεδιασµένα να περιορίσουν την παραµόρφωση της 
αναπτυξιακής βοήθειας και του εµπορίου, η Ελλάς προέβη στις κατωτέρω ενέργειες:   
 
Υιοθέτησε την απόφαση των χωρών µελών της DAC του έτους 2001, όπως αναθεωρήθηκε 
το 2005, για αποδέσµευση της βοήθειας προς τις ΛΑΑΧ εξαιτίας του γεγονότος της σχετικής 
εξάρτησής τους από τη βοήθεια και τη σχετικά µεγαλύτερη ανάγκη που έχουν για 
επιταχυνόµενη πρόοδο προς την κατεύθυνση των «Στόχων» της διεθνούς ανάπτυξης. 
Εντατικοποιήθηκαν επίσης οι προσπάθειες εναρµόνισης – προσαρµογής των διαδικασιών 
παροχής αναπτυξιακής βοήθειας µε εκείνες της DAC και της Ε.Ε στο πλαίσιο του 2ου 
ΠΠΑΣΒΕ.   
 
17. Πολιτική προµηθειών 
Ο Ν. 2731 που ψηφίσθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το έτος 1999, καθορίζει µεταξύ 
άλλων και το καθεστώς των προµηθειών που διέπει µέχρι και σήµερα την υλοποίηση 
προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας (Άρθρα 5-7).  

 
18. Ρόλος των Ελληνικών ΜΚΟ. 
Υποστηρίχθηκε σηµαντικός αριθµός ΜΚΟ, οι οποίες υλοποίησαν µεγάλο αριθµό 
προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας σε αναπτυσσόµενες χώρες σε συνεργασία µε 
τοπικές ΜΚΟ, οι οποίες συνέβαλαν µεταξύ άλλων και στην ενδυνάµωση του ρόλου των ΜΚΟ 
των αποδεκτριών βοήθειας χωρών. Η Ελλάς αποδίδει ολοένα και µεγαλύτερη έµφαση στην 
εµπλοκή της κοινωνίας των πολιτών σε θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας, µε αποτέλεσµα 
να έχει δηµιουργηθεί ένα ευρύ φάσµα ικανών και σχετικά εµπείρων ΜΚΟ, οι οποίες δύνανται 
να υλοποιούν διεθνή αναπτυξιακά προγράµµατα. Συγχρόνως, επιδιώκεται µέσω σειράς 
αλλαγών που εισήχθησαν το 2004, ο συνδυασµός διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας που 
πρέπει να διέπει κάθε δράση ΜΚΟ που χρηµατοδοτείται από την HELLENIC AID. Έτσι σε 
όλες τις φάσεις µίας πρωτοβουλίας που ξεκινά και υλοποιείται από ΜΚΟ πρέπει να 
ελέγχονται, η αξιοπιστία του φορέα υλοποίησης, η ωριµότητα και η ορθή στοιχειοθέτηση της 
πρότασης που υποβάλλεται, η συµβατότητα της δράσης µε τους Στόχους της Χιλιετίας, η 
παρακολούθηση της ορθής και διαφανούς υλοποίησης του προγράµµατος και ο έλεγχος του 
τελικού ανταποδοτικού αποτελέσµατος. 
 
Η Κοινωνία των Πολιτών µπορεί και πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο λειτουργώντας 
παράλληλα και συµπληρωµατικά µε την HELLENIC AID. Συχνά παίζει το ρόλο του 
προποµπού και του πειστικού αναµεταδότη ενός αισιόδοξου µηνύµατος ανθρωπιάς, 
ανάπτυξης, δηµοκρατίας και πολιτισµού που η Ελλάς µπορεί να εκπέµψει πειστικότερα σε 
πολλές γωνιές του πλανήτη, ως γενέτειρα της δηµοκρατίας. Ειδικότερα δε έχει αποδειχθεί ότι 
η σωστή παρέµβαση των ΜΚΟ µπορεί σε αρκετές περιπτώσεις, αν όχι να αποφύγει 
τουλάχιστον να µειώσει τις επιπτώσεις των συρράξεων.  
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 
 
 
 

 
1. 
 

 
Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και  

Νέοι Προσανατολισµοί  
 

 
 

 
1.1 

 

 
Γενικά 

 
Στο νέο παγκοσµιοποιηµένο κόσµο του 21ου αιώνα τα σύνορα των κρατών έχουν χάσει την 
παλαιά υπόστασή τους. Τα προβλήµατα που ταλανίζουν τον αναπτυσσόµενο κόσµο όπως, η 
φτώχεια, ο υποσιτισµός, οι ασθένειες, ο αναλφαβητισµός, η έλλειψη πρόσβασης στο πόσιµο 
νερό, η µόλυνση του περιβάλλοντος, η ανθρώπινη εκµετάλλευση, έχουν αναδειχθεί πλέον σε 
προκλήσεις ολόκληρης της ανθρωπότητος. Η µη επίλυση των προβληµάτων αυτών επί 
σειρά δεκαετιών έχει δηµιουργήσει σειρά σοβαρών επακόλουθων που ταλαιπωρούν τόσο τα 
ανεπτυγµένα όσο και τα αναπτυσσόµενα κράτη. Τα επακόλουθα αυτά ξεκινούν από τη 
δηµιουργία λαθροµετανάστευσης και µορφών σύγχρονης δουλείας, οικονοµικής 
εκµετάλλευσης, παράνοµης διασποράς όπλων µαζικής καταστροφής, παράνοµης διακίνησης 
όπλων και ναρκωτικών και φθάνουν µέχρι τις περιφερειακές συγκρούσεις και την 
τροµοκρατία.  
  
Η ανάγκη ριζικής αντιµετώπισης όλων αυτών των φαινοµένων γέννησε την αναπτυξιακή 
διπλωµατία, την κοινή δράση δηλαδή τόσο των ανεπτυγµένων όσο και των 
αναπτυσσοµένων κρατών µε τελικό στόχο την εξάλειψη των προκλήσεων. Με την υιοθέτηση 
της «∆ιακηρύξεως της Χιλιετίας» το έτος 2000, η παγκόσµια κοινότητα έλαβε τη σηµαντική 
απόφαση να ξεκινήσει µια δύσκολη µακροχρόνια προσπάθεια και δεσµεύθηκε να επιτύχει 
τους οκτώ «Στόχους της Χιλιετίας» (Millennium Development Goals – MDGs) µέχρι το 2015. 
 
Η Ελλάς ανταποκρινόµενη και στο νέο της ρόλο ως µέλους του Συµβουλίου Ασφαλείας των 
Η.Ε για τη διετία 2005-2006, συνεχίζει και εντατικοποιεί τις προσπάθειές της στον τοµέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, στο πλαίσιο 
πνεύµατος «εταιρικότητος». Η χώρα µας, στηρίζει σταθερά τη «∆ιακήρυξη της Χιλιετίας» και 
συµµετέχει ενεργά στη νέα παγκόσµια συµµαχία για την επίτευξη των «Στόχων», 
υπηρετώντας τις αξίες του πολιτισµού και της δηµοκρατίας. 
 
 
                                     

 
1.2 

 

 
Τρέχοντες κύριοι προσανατολισµοί της αναπτυξιακής πολιτικής 
 

 
Για την Ελλάδα η αναπτυξιακή διπλωµατία αποτελεί τον τρίτο και ίσως το σηµαντικότερο 
πυλώνα της εξωτερικής της πολιτικής. Οι άλλοι δύο είναι η παραδοσιακή πολιτική 
διπλωµατία και η οικονοµική διπλωµατία.  
 
Ασκώντας πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας η Ελλάς επιδιώκει να συνδυάσει τρεις 
παραµέτρους. Να εξασφαλίσει δηλαδή ότι οι στόχοι της Χώρας µας: 
 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

40

� είναι συµβατοί µε τη «∆ιακήρυξη της Χιλιετίας» (UN Millennium Declaration), κείµενο 
που αποτελεί µορφή οδικού χάρτη για τον 21ο αιώνα και µεταξύ άλλων περιλαµβάνει 
τους οκτώ (8) «Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας» (MDGs), όπως αυτοί έχουν 
προσδιορισθεί από τα Η.Ε,  

� είναι σύµφωνοι µε τις ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες και  
� είναι συµβατοί µε τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες.  

 
Η πολιτική της Ελλάδος  σχηµατικά αποτυπώνεται σε τρεις τεµνόµενους κύκλους. Ο ένας 
εµπεριέχει τους στόχους της Χιλιετίας, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν από τον ΟΗΕ. Ο 
δεύτερος εµπεριέχει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) όπως αυτές 
προσδιορίζονται από το Συµβούλιο Υπουργών Αναπτυξιακής Συνεργασίας και ο τρίτος 
εµπεριέχει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής. 

 
Ο κοινός χώρος προσδιορίζει το πεδίο της δράσης της Χώρας µας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα είναι η δηµιουργία του Ελληνο-Αλβανικού Κολεγίου «Όµηρος» στην Κορυτσά – 
Αλβανία µέσω του οποίου ικανοποιείται ένας Στόχος της Χιλιετίας (καταπολέµηση 
αναλφαβητισµού)  σε µία επιλέξιµη χώρα της DAC (Αλβανία), την ίδια στιγµή υλοποιείται µία 
προτεραιότητα της Ε.Ε να στηρίξει  την ανασυγκρότηση των ∆υτικών Βαλκανίων και τέλος 
πραγµατώνεται µία επιδίωξη της Εξωτερικής µας Πολιτικής να κατοχυρωθούν στην πράξη οι 
εκπαιδευτικές ελευθερίες των µειονοτήτων στα Βαλκάνια. 
 
Ειδικότερα, η Ελληνική πολιτική διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας επιδιώκει κυρίως:   
 

ΠΛΑΙΣΙΟ   1- 1 
 
� την εξάλειψη της ακραίας εισοδηµατικής φτώχειας και της πείνας, 
� τη γενίκευση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες,  
� την προώθηση της ισότητος των δύο φύλων και την  
       παροχή δυνατοτήτων στις γυναίκες, 
� τη µείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιµότητος, 
� τη βελτίωση της υγείας των εγκύων, 
� την καταπολέµηση του ιού του HIV/AIDS και άλλων ασθενειών, 
� τη διασφάλιση της αειφορίας του περιβάλλοντος, 
� την ανάπτυξη παγκόσµιας συνεργασίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη 

 
 
Λεπτοµερή στοιχεία περί των «Στόχων της Χιλιετίας» εµφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [I]. 
 

Χιλιετία 
Στόχοι 

 

 Ελλάς 
Στόχοι 

Ε.Ε 
Στόχοι 
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Οι πρώτοι επτά (7) στόχοι επικεντρώνουν το ενδιαφέρον στη µείωση της φτώχειας σε όλες 
τις µορφές, έλλειψη εισοδήµατος, ελλιπής εκπαίδευση και φροντίδα υγείας, πείνα, ανισότητα 
των φύλλων, υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Ο κάθε στόχος είναι σηµαντικός στην 
οντότητά του, πρέπει όµως να λαµβάνονται υπόψη σαν σύνολο, καθώς αλληλοενισχύονται. 
Η βελτίωση της φροντίδας υγείας αυξάνει τις εγγραφές µαθητών στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση και µειώνει τη φτώχεια. Η βελτίωση της εκπαίδευσης βελτιώνει την υγεία, ενώ η 
αύξηση των εισοδηµάτων παρέχει στους πληθυσµούς, περισσότερους πόρους για καλύτερη 
εκπαίδευση, καλύτερη φροντίδα υγείας και καθαρότερο περιβάλλον. Ο τελευταίος στόχος, η 
ανάπτυξη δηλαδή παγκόσµιας συνεργασίας για την ανάπτυξη, αφορά στα µέσα για την 
επίτευξη των επτά πρώτων στόχων.                 
 
Η Ελλάς θεωρεί ότι η φτώχεια πρέπει να γίνει παρελθόν. Για το λόγο αυτό αναγνωρίζει ότι η 
βιώσιµη µείωση της φτώχειας θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς αναπτυξιακής 
συνεργασίας, καθώς το φαινόµενο της φτώχειας έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διεθνή 
ασφάλεια, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ευηµερία. Θα απαιτηθεί συνάφεια, συνοχή και 
αλληλουχία σε όλες τις κυβερνητικές πολιτικές των αναπτυγµένων χωρών που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη, όπως σε θέµατα εµπορίου, επενδύσεων, περιβάλλοντος, υγείας, γεωργίας, 
µετανάστευσης και ασφάλειας. Θα απαιτηθεί επίσης οι δωρήτριες χώρες να εντείνουν τις 
προσπάθειες τους και να αναλάβουν κοινά έργα, να συνδυάσουν τους πόρους τους και να 
συνεργασθούν. Σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια θα διαδραµατίσει η συνεργασία µε τον 
ιδιωτικό τοµέα και τους Πολυµερείς Οργανισµούς για την αντιµετώπιση των προκλήσεων και 
των ευκαιριών της παγκοσµιοποίησης και της ψηφιακής εποχής.  
 
Το Ελληνικό πλαίσιο πολιτικής υποστηρίζει την ανάληψη συντονισµένων ενεργειών στην 
κατεύθυνση της επίτευξης των «∆ιεθνών Στόχων Ανάπτυξης» (MDGs). Οι κύριοι 
προσανατολισµοί της Ελληνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας συµπίπτουν µε τους 
υπόψη στόχους. Κατ’ αυτήν την έννοια γίνεται αποδεκτό ότι τελικός στόχος της αναπτυξιακής 
συνεργασίας είναι η µείωση της φτώχειας, ιδιαίτερα στις µη προνοµιούχες από τις 
αναπτυσσόµενες χώρες, η σταθερή και βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική τους ανάπτυξη, η 
αρµονική και προοδευτική τους ενσωµάτωση στη διεθνή οικονοµία και η διατήρηση της 
ειρήνης και της σταθερότητας, µέσω της ενίσχυσης των δηµοκρατικών θεσµών και του 
κράτους δικαίου, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών 
ελευθεριών. Επίσης, η κοινωνική πρόοδος, η ανάπτυξη και η οικονοµική ευηµερία όλων των 
λαών, καθώς και η διατήρηση και αειφορία του περιβάλλοντος.  
 
Στη διαδικασία συµβολής της Ελλάδος στην πορεία επίτευξης των MDGs, η Ελλάς έχει 
ενσωµατώσει στη στρατηγική αναπτυξιακής συνεργασίας της, τις ακόλουθες παραµέτρους: 
 
� Την διεθνώς αποδεκτή άποψη ότι η ανάπτυξη είναι τελικά ευθύνη των αποδεκτριών 

χωρών και ότι η εξωτερική βοήθεια στοχεύει στην στήριξη των προσπαθειών τους ώστε 
να δυνηθούν να θεµελιωθούν και να αναπτυχθούν τοπικές υποδοµές, απαραίτητες για 
την περαιτέρω κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη.   

 
� Τη νέα διεθνή στρατηγική που αντιλαµβάνεται τη σχέση µεταξύ µιας δωρήτριας και µιας 

αποδέκτριας χώρας, όχι σαν µια απλή σχέση συνεργασίας, αλλά ως σχέση 
«εταιρικότητος» βασισµένη στη βούληση των αποδεκτριών χωρών να υλοποιήσουν τις 
απαραίτητες µεταρρυθµίσεις και στην αντίστοιχη βούληση της Ελλάδος, αφενός να 
υποστηρίξει ουσιαστικά τις υπόψη µεταρρυθµίσεις και αφετέρου να εξασφαλίσει την 
ενσωµάτωση της ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας στους εθνικούς ή τοπικούς 
προγραµµατισµούς των αποδεκτριών χωρών. 
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� Την αρχή της αποδοτικότητος και αποτελεσµατικότητος της βοήθειας, καθώς η Υ∆ΑΣ-2 
∆/νση έχει συντάξει και έχει θέσει σε εφαρµογή το «Ελληνικό Σχέδιο ∆ράσης για το 
Συντονισµό και την Εναρµόνιση» (Greek Action Plan for Coordination and 
Harmonization). Έτσι οι λειτουργικές αρχές της αναπτυξιακής πολιτικής της Ελλάδος 
προωθούν το συντονισµό, την εναρµόνιση, τη συνοχή και τη συµπληρωµατικότητα των 
τοµεακών πολιτικών, σύµφωνα µε τις επιταγές της DAC.   

 
� Τη δηµιουργία τοπικής παραγωγικής ικανότητος στις αποδέκτριες χώρες και την 

υποστήριξη και ενθάρρυνση της αρχής της «τοπικής ιδιοκτησίας πολιτικών και 
προγραµµάτων» που περιλαµβάνουν τοπικές προτεραιότητες, σχέδια και όργανα για την 
εφαρµογή τοπικά σχεδιασµένων στρατηγικών. 

 
� Την κατ’ έτος αύξηση της παρεχόµενης ODA σύµφωνα µε τις διεθνείς δεσµεύσεις 

(Μοντερρέϋ, Ε.Ε, DAC, κλπ.) και τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες της Χώρας. Στόχοι 
αποτελούν, η παροχή διµερούς και πολυµερούς ODA ύψους 0,33% του ΑΕΕ µέχρι το 
έτος 2006 και 0,51% µέχρι το έτος 2010.   

 
� Την επικέντρωση της παρεχόµενης αναπτυξιακής βοήθειας σε περιορισµένο αριθµό 18-

20 χωρών - εταίρων (Χώρες Προτεραιότητος) στις οποίες η Ελλάς διαθέτει κάποιο 
συγκριτικό πλεονέκτηµα µε τη µορφή για παράδειγµα, εξειδικευµένης γνώσης, 
εµπειρογνωµοσύνης, προηγούµενης µακρόχρονης συνεργασίας κλπ. Οι γεωγραφικές 
προτεραιότητες για τις δραστηριότητες της HELLENIC AID είναι, οι Βαλκανικές Χώρες, η 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, η Μέση Ανατολή, η Υποσαχαρική Αφρική και η Σρι 
Λάνκα στην Ασία. 

 
� Την επικέντρωση της παρεχόµενης βοήθειας της HELLENIC AID σε περιορισµένο 

αριθµό τοµεακών προτεραιοτήτων, ως εξής: υποδοµές βασικής, δευτεροβάθµιας και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, υποδοµές βασικής υγείας, παροχή ύδατος και 
απολύµανση, περιβάλλον και γεωργία, ενίσχυση του εκδηµοκρατισµού και των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παράνοµη διακίνηση γυναικών (women trafficking), 
οικοδόµηση θεσµών, δηµιουργία νέων εισοδηµάτων. Στους επικαλυπτόµενους τοµείς 
πολιτικής περιλαµβάνονται η ενίσχυση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, ο 
σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, η ισότητα των 
φύλων, η συµµετοχή των γυναικών και των νέων στην αναπτυξιακή διαδικασία, η 
ενεργότερη συµµετοχή των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων και η προστασία του 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.  

 
� Τη συνέχιση της συνεργασίας µε διεθνείς αναπτυξιακούς Οργανισµούς που έχουν 

αποδειχθεί αποτελεσµατικοί ως προς την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων. Ειδικά µέσω 
της Ε.Ε, η Ελλάς έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στην συντονισµένη προσπάθεια της 
διεθνούς κοινότητος για την εξασφάλιση ευνοϊκών παραµέτρων ανάπτυξης στις 
αποδέκτριες χώρες, όπως ενδεικτικά σηµειώνουµε στους τοµείς της πολιτικής για τους 
πρόσφυγες, της αποτροπής ένοπλων συγκρούσεων και της προώθησης του εµπορίου.   

 
� Το στρατηγικό σχεδιασµό της HELLENIC AID που βασίζεται στην προσέγγιση της 

Στρατηγικής κατά Χώρα (Country Strategy), λαµβάνοντας υπόψη όπου υφίστανται, τα 
“Poverty Reduction Strategy Papers” (PRSPs) ανά χώρα. Αναγνωρίζεται ότι σε ένα 
κόσµο όπου οι συνθήκες είναι διεφορετικές από περιφέρεια σε περιφέρεια, οι δωρήτριες 
χώρες πρέπει να προσαρµόσουν τις δράσεις τους σύµφωνα µε τις επικρατούσες 
συνθήκες. Η διεθνής διαδικασία των στρατηγικών κατά χώρα, αλλά και παράλληλα η 
συνολική προσέγγιση που ακολουθείται, δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να προβαίνει 
σε ετήσιες κατανοµές πιστώσεων σε Χώρες Προτεραιότητος και σε κύριους Τοµείς 
βοήθειας και να επιλέγει εν συνεχεία ανάλογα τα κατάλληλα Υπουργεία, Νοµικά 
Πρόσωπα, ΜΚΟ ή Πανεπιστήµια, που συµβάλλουν µε τον καλύτερο τρόπο στους 
στόχους που έχουν τεθεί.    
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� Την υιοθέτηση αλληλοσυµπληρούµενων και όχι αντικρουόµενων εσωτερικών πολιτικών 

υπέρ των αναγκών των αναπτυσσοµένων χωρών στους τοµείς του διεθνούς εµπορίου, 
του ξεπλύµατος χρήµατος, της σχέσης φτώχειας και φύλου, της παράνοµης διακίνησης 
προσώπων, της µετανάστευσης, του οργανωµένου εγκλήµατος, της χρηστής 
διακυβέρνησης, της καταπολέµησης της τροµοκρατίας και της περιβαλλοντικής 
βιωσιµότητος.       

 
� Τη συνέχιση της συµβολής στην ανακούφιση του χρέους των υπερχρεωµένων φτωχών 

χωρών µέσω της πρωτοβουλίας HIPC. 
 
� Την εφαρµογή των νέων συστηµατικών µέτρων της DAC στο πεδίο της συνδεδεµένης 

και µη συνδεδεµένης βοήθειας των ετών 2001 και 2005.  
 
� Τη συνέχιση υποστήριξης σηµαντικού αριθµού Ελληνικών ΜΚΟ για την υλοποίηση 

έργων σε αναπτυσσόµενες χώρες, που µπορούν και πρέπει να παίξουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο, λειτουργώντας παράλληλα και συµπληρωµατικά µε την πολιτεία. Συγχρόνως, 
επιδίωξη συνδυασµού διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας των δράσεων και 
συµβατότητα µε τους Στόχους της Χιλιετίας. 

 
� Τη βελτίωση της ενηµέρωσης του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Ελληνικής κοινής 

γνώµης, για την πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσµατα της πολιτικής αναπτυξιακής 
βοήθειας, καθώς και την ενίσχυση προγραµµάτων κυρίως για νέους που οικοδοµούν 
αναπτυξιακή συνείδηση. 

 
� Τη συνεχή βελτίωση της στατιστικής παρακολούθησης της παρεχόµενης βοήθειας µε 

συνεχείς αναβαθµίσεις του ηλεκτρονικού συστήµατος που είναι εγκατεστηµένο στην 
Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση (Γραφείο Στατιστικής).     

 
 
 

 
1.3 

 

 
Συµπλήρωση - αναθεώρηση της αναπτυξιακής πολιτικής  
 

 
Ο στόχος του Υπουργείου Εξωτερικών και της HELLENIC AID είναι να επιτευχθεί 
αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια µαζί. Όλα τα προγράµµατα αναπτυξιακής βοήθειας τα 
οποία ήταν σε εξέλιξη το 2004 ελέχθησαν εάν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Οι 
Ελληνικές Πρεσβείες ανέλαβαν αυτό το έργο µε επί τόπου ελέγχους προς διαπίστωση εάν τα 
προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι αποτελεσµατικά, εκτελούνται µε διαφάνεια και 
εάν γίνεται σωστή διαχείρισή τους. Για όσες περιπτώσεις δόθηκε θετική εγγυητική απάντηση, 
συνεχίσθηκε η χρηµατοδότησή τους. Στις περιπτώσεις εκείνες που υπήρχαν επιφυλάξεις, 
διετάχθησαν έκτακτοι επιτόπου έλεγχοι από την HELLENIC AID ή τις Πρεσβείες, ενώ 
διακόπηκε η χρηµατοδότηση για περιπτώσεις µη ορθής εφαρµογής των κανόνων. 
  
Για την ενηµέρωση της HELLENIC AID στη λειτουργία των µηχανισµών της αναπτυξιακής 
συνεργασίας, έγινε έρευνα σε όλους τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς ώστε να ερευνηθεί το 
µοντέλο που ακολουθείται. Στη συνέχεια προσκλήθηκαν ειδικοί τεχνοκράτες από 
Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς στην Αθήνα για την εκπαίδευση του προσωπικού της HELLENIC 
AID. Στη συνέχεια επιτροπή της Υ∆ΑΣ παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραµµα στην 
Ολλανδία, χώρα µε µακρά παράδοση σε θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας, ενώ θα 
ακολουθήσουν και άλλες εκπαιδευτικές αποστολές, µε πρώτη στην Ιρλανδία. 
 
∆ηµιουργήθηκε νέος τύπος πρόσκλησης-προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης 
υλοποίησης προγραµµάτων/έργων αναπτυξιακής συνεργασίας από ΜΚΟ, Υπουργεία, Ν.Π, 
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κλπ. Με αυτό τον τρόπο εξελίχθηκε το σύστηµα ελέγχου, που πλέον είναι απολύτως 
προσαρµοσµένο στα διεθνή πρότυπα και έτσι εξασφαλίσθηκε η δυνατότητα διαφύλαξης της 
διαφάνειας αλλά και της αποτελεσµατικότητος.  
 

Το 2004, η Ελληνική πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας δεν εγκλωβίστηκε µόνο στο χώρο 
των Βαλκανίων. Η HELLENIC AID δραστηριοποιήθηκε και στη Μαύρη Θάλασσα, στις 
Φιλιππίνες όταν έγιναν οι πληµµύρες, στην Αφρική κατά την επέλαση των ακρίδων, στην 
Καραϊβική µετά τις καταστροφές από τον τυφώνα Ιβάν, στο Ιράν που αντιµετώπισε 
προβλήµατα µετά τους σεισµούς στην πόλη Μπαµ, στη Ρωσία µετά την τροµοκρατική 
επίθεση στο Μπεσλάν και τελικά στη Νότιο-Ανατολική Ασία, όπου η Ελληνική παρουσία 
διακρίθηκε. Η Ελλάς ήταν από τις πρώτες χώρες που έφθασαν εκεί µετά το καταστρεπτικό 
παλιρροϊκό «τσουνάµι». Απεγκλωβίστηκαν άνθρωποι, µεταφέρθηκε ανθρωπιστική βοήθεια, 
προσωπικό κατέγραψε τις ανάγκες ώστε να προγραµµατισθούν δράσεις από την Ελληνική ή 
τη διεθνή κοινότητα. Εξάλλου κλιµάκιο της Υ∆ΑΣ επισκέφθηκε την Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα 
τον Ιούνιο του 2005 προκειµένου να καταγράψει τις ανάγκες ανασυγκρότησης και να προβεί 
στο σχεδιασµό της Ελληνικής συµµετοχής στο Reconstruction Plan, µέσω της υλοποίησης 
προγραµµάτων/έργων Ελληνικών ΜΚΟ. 
  

Είναι αξιοσηµείωτο ότι παρά τα δύσκολα δηµοσιονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
Ελλάς, το ποσοστό της διµερούς και πολυµερούς ODA ως προς το ΑΕΕ αυξήθηκε σε 0,23% 
το 2004, από 0,21% το έτος 2003, καθώς η συνολική ∆ιµερής και Πολυµερής ODA που 
παρεσχέθη εντός του 2004, έφθασε τα 464,59 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 373,95 εκατ. ΕΥΡΩ. 
Σηµαντικό γεγονός αποτελεί η αύξηση της παρεχόµενης ODA προς τις χώρες της  
Υποσαχαρικής Αφρικής, καθώς επίσης και προς τις Λιγότερο Ανεπτυγµένες από τις 
Αναπτυσσόµενες Χώρες (ΛΑΑΧ). Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι η Ελλάς συγκαταλέγεται 
µεταξύ των χωρών µε τις µεγαλύτερες αυξήσεις αναπτυξιακής βοήθειας σε πραγµατικούς 
όρους το έτος 2004 (13,1%).  
 
Πολύ σηµαντικό επίσης γεγονός αποτελεί η ισχυρή πολιτική βούληση της Χώρας µας να 
συµβάλλει στον πόλεµο κατά της παγκόσµιας φτώχειας παρακολουθώντας, παρά τις 
δηµοσιονοµικές δυσκολίες την Ευρωπαϊκή στοχοθέτηση, την αύξηση δηλαδή της κρατικής 
βοήθειας στο 0,51% του ΑΕΕ µέχρι το έτος 2010. 
 

Συγχρόνως, το ΥΠΕΞ ετοιµάζει νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα βελτιώνει και θα 
συµπληρώνει το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, ώστε η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας τα 
επόµενα χρόνια να γίνει ακόµα πιο αποτελεσµατική και βεβαίως η Ελλάς να διακριθεί ακόµη 
περισσότερο στον τοµέα και της έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και σε εκείνο της 
αναπτυξιακής συνεργασίας. 
 
 
 

 
1.4 

 

 
Νέες εξελίξεις ή προσανατολισµοί στις πολιτικές αναπτυξιακής 
βοήθειας  
 

 
1.4.1 

 
Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων 
(ΕΣΟΑΒ) 2002-2006 

 
1.4.1.1 Γενικά  

 
1.  Από το αρχικό ποσό των 550,00 εκατ. ΕΥΡΩ που προβλεπόταν για το Ελληνικό Σχέδιο 
Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), ποσοστό 10,4% έχει ήδη δεσµευθεί 
για διάφορα έργα του Σχεδίου στις έξι αποδέκτριες χώρες, αλλά όµως µόνο ένα µικρό 
ποσοστό (2,4%) έχει εκταµιευθεί µέχρι σήµερα και τεθεί στην διάθεση των αρµοδίων φορέων 
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για υλοποίηση έργων στις χώρες αυτές. Το  χαµηλό αυτό ποσοστό οφείλεται σε σειρά 
προβληµάτων που αντιµετωπίζει το ΕΣΟΑΒ µε κύρια αιτία τις ατελείς ∆ιµερείς Συµφωνίες 
που έχει υπογράψει η Χώρα µας µε τις αποδέκτριες χώρες αλλά και την έλλειψη δέσµευσης 
πόρων στον Κρατικό Προϋπολογισµό.  
 
2. Μέχρι σήµερα, οι έξι αποδέκτριες χώρες έχουν υποβάλλει σηµαντικό αριθµό έργων, 
κυρίως όσον αφορά µεγάλα έργα (υποδοµών κ.ά.) που αντιπροσωπεύουν το 79% του 
προϋπολογισµού του  ΕΣΟΑΒ. Όµως, ελάχιστα από αυτά πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιµότητος, ενώ µέχρι προσφάτως, δεν είχε υποβληθεί καµία απολύτως ολοκληρωµένη 
µελέτη σκοπιµότητος και τεχνικο-οικονοµικής βιωσιµότητος (κάποιες προ-αξιολογήσεις ή /και 
αξιολογήσεις που είχαν γίνει κατά καιρούς, κρίνονται ως απολύτως ανεπαρκείς και 
αναξιόπιστες). 
 
Από τον Απρίλιο 2004, ειδική οµάδα Εµπειρογνωµόνων (µηχανικών και χρηµατοοικονοµικών 
συµβούλων) που δηµιουργήθηκε στο Γραφείο του ΥΦΥΠΕΞ κ. Ε. Στυλιανίδη, έχει ξεκινήσει 
ενδελεχή έλεγχο και λεπτοµερή τεχνικο-οικονοµική ανάλυση όλων των «επιλέξιµων»  έργων 
που έχουν υποβληθεί ανά χώρα. Παράλληλα, πραγµατοποιούνται συνεχείς διµερείς 
συναντήσεις µε όλες τις αποδέκτριες χώρες, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε τεχνοκρατικό 
επίπεδο, προκειµένου να συµφωνηθούν από κοινού οι ανά χώρα προτεραιότητες και 
γενικότερα οι τοµείς και τα έργα που θα µπορούσαν να ενταχθούν στο ΕΣΟΑΒ. Συγχρόνως, 
τέθηκε και το νέο πλαίσιο συνεργασίας µε αυτές τις χώρες στα πλαίσια του ΕΣΟΑΒ, καθώς 
και οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης, χρηµατοδότησης και υλοποίησης των έργων. 
 

1.4.1.2 Μεγάλα έργα  
 
Τα έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο ΕΣΟΑΒ, ύστερα από συµφωνία µε 
τις έξι αποδέκτριες χώρες, είναι τα εξής: 
 
Αλβανία:  
Αυτοκινητόδροµος Sagiada-Konispoli-Ag. Saranda: 
Υπεβλήθη πρόσφατα ολοκληρωµένη και επικαιροποιηµένη οικονοµοτεχνική µελέτη. Ο 
φάκελος του έργου, βρίσκεται υπό τεχνικο-οικονοµική αξιολόγηση από την οµάδα 
Εµπειρογνωµόνων του ΥΠΕΞ και αναµένονται µέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους τα πρώτα 
συµπεράσµατα. 
 
Βοσνία - Ερζεγοβίνη:  
Κτίριο Φιλίας µεταξύ Ελλάδος και Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στο Σεράγεβο:  
Ολοκληρώθηκε πλήρης οικονοµοτεχνική αξιολόγηση του έργου από την οµάδα 
Εµπειρογνωµόνων του ΥΠΕΞ, έγινε διεθνής διαγωνισµός και  ολοκληρώθηκε µε επιτυχία  η 
διαδικασία δηµοπράτησης. Το έργο θα εκτελεσθεί από κοινοπραξία µε Βόσνιο Εταίρο 
(UNION INVEST). Η Σύµβαση κατασκευής υπεγράφη στα µέσα Ιουλίου παρουσία του 
Υφ/γού Εξωτερικών κ. Ε. Στυλιανίδη ο οποίος και εγκαινίασε την έναρξη κατασκευής και 
συγχρηµατοδότησης του έργου µε πόρους του ΕΣΟΑΒ. 
  
Βουλγαρία:  
Αναβάθµιση της σιδηροδροµικής σύνδεσης Λόµ-Μπρούζαρτσι: 
Η Βουλγαρία είχε κατ’ αρχάς προτείνει για συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΟΑΒ, την 
αναβάθµιση του Παραδουνάβιου Λιµένα Λόµ. Το έργο αυτό επρόκειτο να 
συγχρηµατοδοτηθεί και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ). Όµως, ύστερα 
από πρόσφατη απόφαση του Βουλγαρικού Υπουργείου Μεταφορών, το έργο θα ανατεθεί 
τελικά µε Σύµβαση Παραχώρησης (αυτοχρηµατοδότηση). Κατά συνέπεια, το Λιµάνι Λόµ 
θα αφαιρεθεί από το ΕΣΟΑΒ και ως εκ τούτου έχουν ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε τη 
Βουλγαρική πλευρά για την αναβάθµιση της ανωτέρω σιδηροδροµικής γραµµής.  
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Σερβία-Μαυροβούνιο, ΠΓ∆Μ:  
Πανευρωπαϊκός Οδικός ∆ιάδροµος Χ: 
Λόγω του ιδιαίτερα υψηλού προϋπολογισµού του έργου, το ΥΠΕΞ βρίσκεται σε στενή 
συνεργασία και διαπραγµατεύσεις τόσο µε τον European Agency for Reconstruction ο 
οποίος ανέλαβε την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την προετοιµασία 
των τευχών δηµοπράτησης (µε δικό του προϋπολογισµό ύψους 1 εκατ. ΕΥΡΩ), όσο και µε 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – ΕΤΕ (European Investment Bank – EIB) 
προκειµένου η τελευταία να συγχρηµατοδοτήσει το έργο (µέχρι 50%). Σύµφωνα µε την ΕΤΕ, 
η τεχνικο-οικονοµική αξιολόγηση του έργου αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στους 
επόµενους µήνες έτσι ώστε αµέσως µετά να προσδιορισθούν και οι χρηµατοδοτικοί πόροι. 
Στόχος του ΥΠΕΞ είναι να µεγιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η συµµετοχή των ∆ιεθνών 
Χρηµατοδοτικών Οργανισµών (ΕΙΒ, EBRD), έτσι ώστε η συνολική συµβολή του ΕΣΟΑΒ στον 
∆ιάδροµο Χ να µην υπερβεί τα 100 εκατ. ΕΥΡΩ (και για τις δύο ανωτέρω χώρες).  
 
Σηµειώνεται ότι, όπως έχει ήδη συµφωνηθεί  µε την Σερβική πλευρά αλλά και µε την ΕΤΕ, το 
έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: το σχετικά εύκολο Νότιο τµήµα του  ∆ιαδρόµου που 
βρίσκεται στο έδαφος της Σερβίας µεταξύ της πόλης Vladicin Han και των συνόρων της 
ΠΓ∆Μ (86 χλµ. περίπου), θα προχωρήσει άµεσα και µε κοινή χρηµατοδότηση (Σερβικός 
προϋπολογισµός, δάνεια ΕΤΕ και πόροι ΕΣΟΑΒ). Το δύσκολο τµήµα Vladicin Han – 
Leskovac (45 χλµ περίπου) το αποκαλούµενο «φαράγγι», θα υλοποιηθεί σε δεύτερο στάδιο, 
λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους εξ αιτίας µεγάλων τεχνικών έργων (εκβραχισµοί, 
σήραγγες, κοιλαδογέφυρες κλπ). Όµως, προς αποφυγήν καθυστέρησης στην ολοκλήρωση 
του συνόλου του ∆ιαδρόµου, η µελέτη και ανάθεση κατασκευής αυτού του «δύσκολου» 
τµήµατος θα τεθεί τόσο από την ΕΤΕ όσο και από το ΥΠΕΞ σαν απαραίτητη προϋπόθεση 
στη Σερβική πλευρά για την εκταµίευση των χρηµατοδοτικών πόρων στο «εύκολο» σχετικά 
τµήµα, έτσι ώστε να υπάρξει επίσηµη κυβερνητική δέσµευση για την έγκαιρη και 
αποτελεσµατική υλοποίηση όλου του ∆ιαδρόµου. 
 
Όσον αφορά στο τµήµα του ∆ιαδρόµου Χ στο έδαφος της ΠΓ∆Μ και συγκεκριµένα αυτό 
που εκτείνεται µεταξύ της πόλης Udovo και των συνόρων Ελλάδος / ΠΓ∆Μ, δεν έχει ακόµα 
τύχει διαπραγµάτευσης µε την εν λόγω χώρα. 
 
Ρουµανία:  
Η νέα Κυβέρνηση της Ρουµανίας αναµένεται να ετοιµάσει αναθεωρηµένους φακέλους έργων 
για ένταξη στο ΕΣΟΑΒ. Μεταξύ αυτών θα µπορούσαν να ενταχθούν έργα ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς (αναστήλωση βυζαντινών ναών, αρχαιολογικές ανασκαφές, 
ανακατασκευή του αρχαιολογικού µουσείου και του χώρου ανασκαφών στην Κωστάντζα κ.ά.) 
καθώς και έργα κοινωνικού χαρακτήρα (νοσοκοµείο βρεφών στο Βουκουρέστι για την 
καταπολέµηση θνησιµότητας νεογνών, σωφρονιστικό ίδρυµα, κ.ά.). 
 

1.4.1.3 Μικρά έργα  
 
Πέραν των µεγάλων δηµοσίων έργων, υπάρχουν και αρκετά µικρά έργα (κόστους κάτω των 
50.000 ΕΥΡΩ) που προωθούν οι κατά τόπους Πρεσβείες της Ελλάδος (Ταµείο Μικρών 
Έργων: 1% του προϋπολογισµού ΕΣΟΑΒ). Οι µέχρι σήµερα εγκρίσεις/απορροφήσεις για 
µικρά έργα, αντιπροσωπεύουν περίπου το 12% του συνολικού προϋπολογισµού. Πιο 
συγκεκριµένα: 
 
Αλβανία: 
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό για την χρηµατοδότηση  µικρών έργων (δηλαδή 1%) 
µπορεί να ανέλθει στα 0,50 εκατ. ΕΥΡΩ. Μέχρι σήµερα εκταµιεύθηκαν 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ για 
τη χρηµατοδότηση των κάτωθι  µικρών έργων τα οποία προτάθηκαν από την Ελληνική 
Πρεσβεία στα Τίρανα:    
� Επισκευή πεζοδροµίων κεντρικής οδού πόλης Ερσέκας 
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� Αποκατάσταση κεντρικού αποχετευτικού δικτύου πόλης Φιέρι 
� Πεζοδρόµηση κεντρικής οδού πόλης Πρεµετής 
∆υστυχώς  κατά την υλοποίηση των µικρών έργων στην πόλη Φιέρι και στην Πρεµετή 
εµφανίστηκαν  εν τω µεταξύ  ανυπέρβλητα εµπόδια, µε αποτέλεσµα  την ακύρωση τους και 
την επιστροφή των εµβασθέντων ποσών συνολικού  ύψους 0,06 εκατ. ΕΥΡΩ στην Κεντρική 
Υπηρεσία.  
  
Βουλγαρία: 
Το προβλεπόµενο για τη χρηµατοδότηση µικρών έργων ποσό (δηλαδή 1%) µπορεί να 
ανέλθει  στα 0,54 εκατ. ΕΥΡΩ. Μέχρι σήµερα έχουν εκταµιευθεί 0,12 εκατ. ΕΥΡΩ για την 
χρηµατοδότηση των κάτωθι µικρών έργων τα οποία προτάθηκαν από την Ελληνική Πρεσβεία 
Σόφιας: 
� Τεχνικές εργασίες σε  «Ίδρυµα για παιδιά και νέους µε διανοητική καθυστέρηση» στο 

Βιντράρε  του ∆ήµου Πράβετς, της Σόφιας 
� Επισκευές στο  Πανεπιστήµιο Σόφιας «Κλήµης Αχρίδας» 
� Επισκευές Ιδρύµατος «Ζβάντσε» για πνευµατικώς καθυστερηµένα παιδιά στο ∆ήµο 

Σµόλιαν  
� Επισκευή κτιρίου ∆ηµοτικού Θεραπευτικού Κέντρου ∆ήµου Mineralni Bani   
 
Σερβία – Μαυροβούνιο: 
Το διαθέσιµο για την χρηµατοδότηση  µικρών έργων  στην  Σερβία ποσό (δηλαδή 1%) 
µπορεί να ανέλθει  στα 2,33 εκατ. ΕΥΡΩ. Μέχρι σήµερα έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί, ή 
πρόκειται να υλοποιηθούν σύντοµα, 13 µικρά έργα  συνολικής δαπάνης 0,39 εκατ. ΕΥΡΩ. Τα 
µικρά έργα που προτάθηκαν από την Ελληνική Πρεσβεία στο Βελιγράδι,  αφορούν επισκευές 
κτιρίων, επιδιορθώσεις σχολείων, υποστήριξη γηροκοµείου, υποστήριξη νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων, επισκευή υδατοφράκτη, µελέτη αποκατάστασης προσφύγων, περιβαλλοντική 
µελέτη  κλπ. 
 
Στο Μαυροβούνιο το διαθέσιµο ποσό (δηλαδή 1%) για χρηµατοδότηση µικρών έργων 
ανέρχεται στα 0,18 εκατ. ΕΥΡΩ. Προς το παρόν έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί τρία τέτοια 
έργα συνολικού ύψους 0,04 εκατ. ΕΥΡΩ. Τα έργα αυτά αφορούν στην αγορά νοσοκοµειακού 
αυτοκινήτου, στην αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για σχολεία και στην κατασκευή 
µνηµείου (για τον ήρωα Βάσο Μαυροβουνιώτη). 
      
Στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου δεν υλοποιήθηκαν µέχρι σήµερα έργα τα οποία να 
εµπίπτουν  στην κατηγορία των µικρών έργων. 
 
Βοσνία - Ερζεγοβίνη: 
Το Ταµείο Μικρών Έργων για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη προβλέπει την δαπάνη ποσού 0,20 
εκατ. ΕΥΡΩ, δηλαδή το 1% του συνολικού ποσού που πρόκειται να διατεθεί στην Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, σύµφωνα µε το ΕΣΟΑΒ. Μέχρι στιγµής, έχουν υλοποιηθεί τέσσερα µικρά έργα, 
συνολικής αξίας 0,04 εκατ. ΕΥΡΩ. 
 
Τα έργα αυτά αφορούν βελτίωση υποδοµών σε τοπικές κοινότητες, όπως χρηµατοδότηση 
δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, προµήθεια εξοπλισµού εργαστηρίων φυσικής και 
χηµείας ∆ηµοτικού Σχολείου, προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του Οργανισµού 
Προώθησης Ξένων Επενδύσεων Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και παρόµοιο εξοπλισµό για το 
Συνταγµατικό ∆ικαστήριο της χώρας.  
 
ΠΓ∆Μ:  
Στο πλαίσιο του Ταµείου Μικρών Έργων, για το οποίο το ύψος της προβλεπόµενης δαπάνης 
ανέρχεται στα 0,75 εκατ. ΕΥΡΩ, έχουν υποβληθεί οκτώ προτάσεις από το Γραφείο 
Συνδέσµου Σκοπίων, συνολικού ύψους 0,37 εκατ. ΕΥΡΩ, των οποίων η υλοποίηση 
εξετάζεται.  
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Ρουµανία: 
Το προβλεπόµενο ποσό για το Ταµείο Μικρών Εργων ανέρχεται στα 0,70 εκατ. ΕΥΡΩ. Μέχρι 
στιγµής δύο µικρά έργα ευρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης, ενώ ένα έχει ολοκληρωθεί, 
συνολικής αξίας 0,14 εκατ. ΕΥΡΩ. Τα έργα αυτά αφορούν στην ανακαίνιση κτιρίων και στον 
εξοπλισµό Γηροκοµείου, στην ανακαίνιση πτέρυγας και προµήθεια επίπλων & ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Βουκουρεστίου, καθώς και σε σχέδιο 
επιµόρφωσης ανέργων γυναικών Ρουµανικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Βουκουρεστίου.  
 

1.4.1.4 Ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις  
 
Οι Ιδιωτικές Παραγωγικές Επενδύσεις αντιπροσωπεύουν το 20% του συνολικού 
προϋπολογισµού του ΕΣΟΑΒ. Σύµφωνα δε µε το Νόµο (ΦΕΚ 670/Α΄/29-5-2002/ΑΠ 169579/ 
άρθρο 3) την αρµοδιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις του Προγράµµατος, έχει το Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών (∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Νόµου). Λεπτοµερείς φάκελοι µε όλες 
τις µέχρι σήµερα εγκεκριµένες επενδύσεις ανά χώρα,  νέες θέσεις εργασίας, κόστη κλπ., 
διατηρούνται από την αρµόδια Β1 ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΞ. Πιο συγκεκριµένα: 
 
Αλβανία:  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό για επιχορήγηση ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων 
ανέρχεται  συνολικά στα 9,98 εκατ. ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό έχουν ήδη διατεθεί 6,93 εκατ. 
ΕΥΡΩ (ποσοστό απορρόφησης : 69,4%). Έχουν  ήδη εγκριθεί για επιχορήγηση οι κάτωθι 9 
επενδύσεις : 
� Ίδρυση  µονάδας παραγωγής τούβλων στην Κορυτσά   
� Ίδρυση µονάδας παραγωγής και εµπορίας προϊόντων ξυλείας στο Αργυρόκαστρο 
� Ίδρυση µονάδας παραγωγής ειδών συσκευασίας σωλήνων από πλαστική ύλη στο 
       Γεωργουτσάτι Αργυροκάστρου 
� Ίδρυση µονάδας παραγωγής ζωοτροφών στο Φιέρι  
� Ίδρυση µονάδας παραγωγής προφίλ αλουµινίου στα Τίρανα  
� Ίδρυση µονάδας άλεσης σίτου στα Τίρανα  
� Ίδρυση µονάδας παραγωγής επίπλων οικιακής χρήσης στο Αργυρόκαστρο  
� Ίδρυση µονάδας εκτροφής χοίρων στο Ντερµίσι των Αγίων Σαράντα  
� Ίδρυση µονάδας παραγωγής ασβεστοπολτού, χρωµάτων, παραδοσιακών 
       κιγκλιδωµάτων  κλπ. στην περιοχή Θερµοκηπίων του Ν. ∆υρραχίου  
 
Βουλγαρία:  
Το προβλεπόµενο διαθέσιµο ποσό για επιχορήγηση ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων 
ανέρχεται  συνολικά στα 10,86 εκατ. ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό έχουν ήδη διατεθεί  10,56 
εκατ. ΕΥΡΩ (ποσοστό  απορρόφησης: 97,2%). Έχουν  ήδη εγκριθεί για επιχορήγηση οι 
κάτωθι  13 επενδύσεις: 
� Ίδρυση µονάδας ανακύκλωσης και επεξεργασίας παλαιών µετάλλων (Scrap )  στο  
       ∆ήµο Πέρνικ Σόφιας  
� Ίδρυση µονάδας παραγωγής  ετοίµων ενδυµάτων  στην πόλη  Ραζλόγκ       
       (Μπλαγκόεβγκραντ) 
� Ίδρυση µονάδας παραγωγής  καλλυντικών, απορρυπαντικών και σφουγγαριών στη    
       Φιλιππούπολη 
� Ίδρυση µονάδας  παραγωγής κρουασάν στο Παντζαρέβο Σόφιας  
� Ίδρυση µονάδας παραγωγής σοκολατοειδών προϊόντων στο Κόστινµπροντ Σόφιας   
� Ίδρυση νέας µονάδας χύτευσης αλουµινίου στην περιοχή Ιλιέντσι Σόφιας  
� Ίδρυση µονάδας παραγωγής δερµατίνων επίπλων στο Πάζαρτζικ  
� Ίδρυση µονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων στη Σόφια   
� Ίδρυση µονάδας  παραγωγής προϊόντων ασβεστόλιθου  στη Μέζντρα 
� Ίδρυση µονάδας  παραγωγής ενδυµάτων στη Φιλιππούπολη   
� Ίδρυση µονάδας  παραγωγής  προϊόντων πλαστικής συσκευασίας για παγωτά  και τυριά 
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       στη Φιλιππούπολη  
� Ίδρυση µονάδας  ραφής ενδυµάτων στις περιοχές Σαντάσκι και Αµπλάνιτσα   
� Ίδρυση µονάδας  παραγωγής και εµπορίας πλαστικών κάδων συσκευασίας στη Σόφια 
   
Σερβία-Μαυροβούνιο:  
Το συνολικό διαθέσιµο ποσό για επιχορήγηση ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων στη 
Σερβία ανέρχεται στα 46,50 εκατ. ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό έχουν ήδη διατεθεί  2,97 εκατ. 
ΕΥΡΩ (ποσοστό  απορρόφησης: 6,38% ). Έχουν  ήδη εγκριθεί για επιχορήγηση οι κάτωθι  3 
επενδύσεις  : 
� Ίδρυση µονάδας παραγωγής  διαφηµιστικών πινάκων, προθηκών και επιγραφών στο  

Μπαϊτάνισκι  του ∆ήµου Ζέµουν  του Βελιγραδίου   
� Ίδρυση µονάδας  ηλεκτροστατικής βαφής προφίλ αλουµινίου στο Βελιγράδι  
� Ίδρυση µονάδας παραγωγής προφίλ αλουµινίου στο Βελιγράδι  
 
Στην  περίπτωση του Μαυροβουνίου το συνολικό διαθέσιµο ποσό για επιχορήγηση 
ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων ανέρχεται στα 3,50 εκατ. ΕΥΡΩ. Μέχρι στιγµής δεν έχει 
υποβληθεί αίτηση από Ελληνικούς οίκους για επιχορήγηση επενδύσεών τους στην 
επικράτεια του Μαυροβουνίου.  
 
Σηµειώνουµε, επίσης, ότι δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για  επιχορήγηση ιδιωτικών 
επενδύσεων στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου.  
 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη:  
Αναφορικά µε τις ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες αφορούν το 20% του 
συνολικού ποσού που προβλέπεται για τη χώρα, δεν έχει υποβληθεί έως σήµερα καµιά 
αίτηση για συχρηµατοδότηση. 
 
ΠΓ∆Μ:  
Στον τοµέα των συγχρηµατοδοτήσεων ιδιωτικών επενδύσεων, που αφορούν το 20% του 
συνολικού προϋπολογισµού για την Π.Γ.∆.Μ., δηλαδή 14,97 εκατ. ΕΥΡΩ, έχουν εγκριθεί 5 
αιτήσεις για χρηµατοδότηση ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων συνολικού ύψους 2,44 
εκατ. ΕΥΡΩ. Οι  αιτήσεις αυτές αφορούν βιοµηχανικές παραγωγικές επενδύσεις, στους 
τοµείς επίπλου, ετοίµου ενδύµατος, ηλεκτρολογικού υλικού και διοξειδίου του άνθρακα. 
 
Ρουµανία: 
Αναφορικά µε τις ιδιωτικές επενδύσεις, το συνολικό διαθέσιµο ποσό για επιχορήγηση 
ιδιωτικών επενδύσεων ανέρχεται σε 14,09 εκατ. ΕΥΡΩ. Ο αριθµός των αιτήσεων που έχουν 
εγκριθεί ανέρχεται σε 19 το δε ύψος των εγκεκριµένων επιχορηγήσεων σε 11,68 εκατ. ΕΥΡΩ. 
Οι επενδύσεις αυτές έχουν βιοµηχανικό και αγροτοβιοµηχανικό χαρακτήρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµείωση:  
Το κείµενο του υποκεφαλαίου [1.4.1] έχει συνταχθεί από την Β1 ∆/νση του ΥΠΕΞ η οποία είναι αρµόδια µεταξύ 
άλλων και για θέµατα ΕΣΟΑΒ. 
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1.4.2 
 

 
Πρότυπο πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας Ελλάδος – Σρι Λάνκα  

 
 

1.4.2.1 Στρατηγική συµµετοχής στο Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης της Χώρας 
 
Η HELLENIC AID θεωρεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια συµπληρώνει άλλους πόρους που οι 
αποδέκτριες χώρες χρησιµοποιούν για την ανάπτυξή τους. Για το λόγο αυτό η Ελληνική 
συµµετοχή στο Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης έχει προσανατολισθεί, µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας αυτής σύµφωνα µε τους τοµεακούς στόχους του 
Προγράµµατος. Με αυτόν τον τρόπο η Ελληνική πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας 
ενθαρρύνει την αρχή της τοπικής ιδιοκτησίας των πολιτικών και προγραµµάτων που 
περιλαµβάνουν τοπικές προτεραιότητες, σχέδια και επιλογές. 
 
Η πολιτική της Ελλάδος βασίζεται επίσης στη διαφάνεια των συµφερόντων των δύο εταίρων  
(δωρήτριας-αποδέκτριας χώρας) και σε αµοιβαία εµπιστοσύνη µε διάλογο. Η σύναψη 
µεσοπρόθεσµων Συµφωνιών εταιρικότητος µε αποδέκτριες βοήθειας χώρες εταίρους δύναται 
να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα από τους σκοπούς της Ελληνικής πολιτικής, που στοχεύει στην 
εξασφάλιση της ενσωµάτωσης της Ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας στους εθνικούς ή 
τοπικούς προγραµµατισµούς των αποδεκτριών χωρών. Με την σύναψη παρόµοιων 
Μεσοπρόθεσµων Συµφωνιών οι δραστηριότητες του προγράµµατος της Ελλάδος, οι οποίες 
υλοποιούνται µέσω διαφόρων Φορέων, καθίστανται τµήµα ενός ολοκληρωµένου 
προγράµµατος της αποδέκτριας χώρας, που διέπεται από τις αρχές εταιρικότητος 
(partnership) και τοπικής ιδιοκτησίας πολιτικών (ownership), σε άµεση πάντοτε συνεργασία 
και διάλογο µε τις εθνικές Κυβερνήσεις. 
 
Στο πνεύµα αυτό η HELLENIC AID θα συµµετάσχει στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 
(Reconstruction Plan) της Κυβερνήσεως της Σρι Λάνκα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι η 
πρώτη φορά που η Ελλάς συµµετέχει σε παρόµοιο εγχείρηµα το οποίο θα αποτελέσει και 
πυξίδα για συµµετοχή σε ανάλογα προγράµµατα. 
  
 

1.4.2.2 Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στη Σρι Λάνκα –  
Η επιχείρηση Trincomalee  

 
Η Ελλάς κινητοποιήθηκε αµέσως µετά την ανακοίνωση του παλιρροϊκού κύµατος στην 
περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ασίας µέσω της Υ∆ΑΣ-1 ∆/νσης. Έλαβαν χώρα τέσσερις 
αεροπορικές αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή µε αεροσκάφη C-130, καθώς 
και µια µεγάλη επιχείρηση αποστολής ανθρωπιστικής και υγειονοµικής βοήθειας, ως 
προσφορά των Ελλήνων προς τη Σρι Λάνκα, µέσω Ελληνικού πλοίου, το οποίο 
µετεσκευάσθη σε σταθµό Πρώτων Βοηθειών.       
 
Συγχρόνως, συγκινητική υπήρξε η ανταπόκριση όλων των Ελλήνων στην πρωτοφανή 
καταστροφή. Ο ειδικός Τηλεµαραθώνιος που διοργανώθηκε από την κρατική τηλεόραση 
στην Αθήνα σε συνεργασία µε το ΥΠΕΞ/Υ∆ΑΣ συγκέντρωσε το ποσό των 14,92 εκατ. ΕΥΡΩ, 
ενώ αντίστοιχα η προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών των πολιτών, ιδίως στο νοσηλευτικό 
τοµέα στην επιχείρηση Trincomalee, ξεπέρασε κάθε προηγούµενο.  
 
(βλέπε περισσότερες λεπτοµέρειες στο Κεφάλαιο [14], υποκεφάλαιο περί Σρι Λάνκα) 
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ΧΑΡΤΗΣ  [α] 

Σρι Λάνκα – Περιοχές Ελληνικών δράσεων για την ανασυγκρότηση και  
ανάπτυξη της Χώρας  
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1.4.2.3 Ελληνική συµµετοχή στο Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης (Reconstruction 

Plan) της Κυβερνήσεως της Σρι Λάνκα 
 
Η Ελλάς µετά την καινοτοµική δράση της αποστολής πλοίου στο Trincomalee (βλέπε ΧΑΡΤΗ 
[α]) προτίθεται να χορηγήσει επιπρόσθετη διµερή βοήθεια προς τις χώρες της περιοχής 
(follow up). Έχει υπάρξει ήδη από το Έκτακτο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε (7-1-
2005) δέσµευση της Ελλάδος για ποσό ύψους 11,50 εκατ. ΕΥΡΩ για δράσεις 
αποκατάστασης και ανασυγκρότησης στη Σρι Λάνκα και στην Ινδονησία. 
 
Στη ∆ιµερή Συµφωνία εταιρικότητος οι τοµείς της αναπτυξιακής συνεργασίας προβλέπονται 
βάσει των συγκεκριµένων αναγκών των χωρών εταίρων, καθώς και των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων της Ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας, στην επιλογή συγκεκριµένων 
τοµέων και περιοχών δράσης. 
 
Κλιµάκιο της HELLENIC AID µετέβη τον Ιούνιο του 2005 στο Κολόµπο της στη Σρι Λάνκα 
προκειµένου να έλθει σε επαφή µε τις αρµόδιες Κυβερνητικές Αρχές για το συντονισµό των 
ενεργειών συµµετοχής της Ελλάδος στη διαδικασία ανασυγκρότησης (Reconstruction Plan 
της Κυβέρνησης της Σρι Λάνκα) µε βάση τις αρχές της αποτελεσµατικότητος, της συνοχής 
και της συνάφειας των δράσεων.  
 
Με βάση τα ανωτέρω καταρτίσθηκε από την Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
Αρχές της Σρι Λάνκα Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2006–2007 το οποίο θα 
µπορούσε να παραταθεί µε κοινή συναίνεση. 
 
Στο πλαίσιο της υπόψη συνεργασίας προβλέπεται η γεωγραφική συγκέντρωση του 
µεγαλύτερου µέρους των πόρων, αφενός στις περιοχές Galle, Ampara και Trincomalee, 
(βλέπε ΧΑΡΤΗ [α]) περιοχές που επλήγησαν από το φονικό tsunami και αφετέρου στους 
τοµείς της αναβάθµισης ∆ηµοτικών σχολείων ή σχολείων ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, της 
αναβάθµισης µικρών αγροτικών Κέντρων Υγείας ή Κέντρων Παιδικής Φροντίδας, της 
κατασκευής τριών (3) µικρών ιχθυοσκαλών, της κατασκευής Κέντρων επαγγελµατικής ή 
αλιευτικής κατάρτισης και της ναυπήγησης βαρκών και µεσαίου µεγέθους αλιευτικών 
σκαφών. 
 
Για την εποπτεία και το συντονισµό της Ελληνικής συµµετοχής στο Reconstruction Plan 
προβλέπεται και η δηµιουργία Γραφείου της HELLENIC AID στο Κολόµπο το οποίο θα 
υπάγεται στην Ελληνική Πρεσβεία του Νέου ∆ελχί. 
 
 

1.4.3 Ελλάς – Συµβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε  
 

 
 
Στις 15-10-2004 η Ελλάς εξελέγη, σχεδόν παµψηφεί, από την Γενική Συνέλευση των Η.Ε ως 
µη µόνιµο µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2005-2006. Αυτό συνέβη για 
πρώτη φορά µετά το 1952-53 και αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για τη Χώρα µας. Επιβεβαιώνει το  
κύρος που διαθέτει η Ελλάς στο εξωτερικό και την εµπιστοσύνη µε την οποία την περιβάλλει 
η διεθνής κοινότητα. Η Ελλάς υπεσχέθη ότι  καθ’ όλη τη διάρκεια της διετούς συµµετοχής της 
θα καθοδηγείται από τις βασικές αρχές της εξωτερικής της πολιτικής, δηλαδή την 
προσήλωση στην ειρήνη, το σεβασµό στη διεθνή νοµιµότητα, στη δηµοκρατία και στα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας µεταξύ όλων 
των λαών του κόσµου. Στόχος, η εποικοδοµητική συµβολή στην περαιτέρω ενίσχυση του 
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ρόλου των Η.Ε ως θεµατοφύλακα της διεθνούς νοµιµότητος και της ειρηνικής συνύπαρξης 
και συνεργασίας των λαών στην πορεία επίλυσης των µεγάλων προβληµάτων που 
απασχολούν σήµερα το Συµβούλιο Ασφαλείας και αφορούν στην έγκαιρη αντιµετώπιση των 
κρίσεων, την αντιµετώπιση της διεθνούς τροµοκρατίας και την εµπέδωση της σταθερότητος 
και της ειρήνης στον κόσµο. 
 
Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάς άσκησε την προεδρία του Συµβουλίου Ασφαλείας τον Ιούλιο του 
2005, σε µια περίοδο που το απασχολούσαν ιδιαιτέρως τα προβλήµατα της Αφρικής, όπου 
οι χρόνιες συγκρούσεις και η συνακόλουθη παρατεταµένη αστάθεια, σε συνδυασµό µε την 
ενδηµική φτώχεια, έχουν δηµιουργήσει ένα εξαιρετικά δυσµενές περιβάλλον για τους λαούς 
της Αφρικανικής ηπείρου.  
 
Είθισται, η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής µηνιαία προεδρία, να παρουσιάζει σε ειδική 
θεµατική συζήτηση ένα θέµα ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος που έχει άµεση συνάφεια 
µε την παγκόσµια ειρήνη και ασφάλεια. Η Ελλάς σε συνεννόηση µε τα µέλη του Συµβουλίου 
και την Γραµµατεία, αποφάσισε να παρουσιάσει το θέµα του ρόλου του Συµβουλίου 
Ασφαλείας σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για 
την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Για το σκοπό αυτόν ο Έλληνας Υπουργός 
Εξωτερικών κ. Π. Μολυβιάτης µετέβη στη Νέα Υόρκη  για να προεδρεύσει ειδικής 
συνεδρίασης του Συµβουλίου Ασφαλείας στις 12-7-2005. Επισηµάνθηκαν οι επιπτώσεις που 
έχουν οι ένοπλες συγκρούσεις αλλά και οι φυσικές καταστροφές στους πληθυσµούς, όπως οι 
γνωστές περιπτώσεις των ανθρωπιστικών καταστροφών στο Νταρφούρ του Σουδάν, αλλά 
και του παλιρροϊκού κύµατος στην Νότιο-Ανατολική Ασία που είναι δηλωτικές της σηµασίας 
και του εύρους τέτοιων προβληµάτων. 
 
 

1.4.4 Ελλάς - Ε.Ε και διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία 
 

 
 

1.4.4.1 Πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 
Συµµετοχή της Ελλάδος στα όργανα λήψης των σχετικών αποφάσεων 
Αποτελέσµατα Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών 
Σχέσεων – ΣΓΥΕΣ (αναπτυξιακή ατζέντα) 

 
1.4.4.1.1 Εισαγωγή 

 
Η στρατηγική της Ε.Ε αναφορικά µε την βοήθεια προς τις αναπτυσσόµενες χώρες βασίζεται 
στην αρχή της καταπολέµησης της φτώχειας που συνεπάγεται µια πολιτική 
προσανατολισµένη, αφενός στην εκπλήρωση των «Στόχων της Χιλιετίας», αφετέρου, στις 
συστάσεις διεθνών οργανισµών όπως  η DAC/ΟΟΣΑ και τα Η.Ε. Η Ελλάς συνεισφέρει 
ενεργά στην διαµόρφωση των θέσεων και αποφάσεων της Ε.Ε στον τοµέα της ανάπτυξης. 
Επισηµαίνονται ως ιδιαιτέρως σηµαντικές για την Χώρα µας, η εκπλήρωση των δεσµεύσεων 
της Βαρκελώνης και η υλοποίηση των «Στόχων της Χιλιετίας», όπου συµπεριλαµβάνονται τα 
ζητήµατα της αύξησης της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) και της εξεύρεσης νέων 
πηγών χρηµατοδότησης. Επίσης σηµαντικό για την χώρα µας θέµα είναι η συµβολή µας 
στην αντιµετώπιση των καταστροφικών συνεπειών του σεισµού και του «τσουνάµι» στην 
Νότιο-Ανατολική Ασία. 
 
Επιµέρους ζητήµατα, όπως η ενίσχυση του τοµέα βάµβακος στην Αφρική, η διαµόρφωση 
ενός νέου τροποποιηµένου πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής της Ε.Ε, η διασύνδεση της 
ανάπτυξης µε τους τοµείς µετανάστευση, ασφάλεια, καταπολέµηση των µεταδοτικών 
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ασθενειών, και η υλοποίηση των αποφάσεων για την εναρµόνιση και τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας της βοήθειας, αποτελούν επίσης σηµαντικούς για τη Χώρα µας τοµείς 
αναπτυξιακής πολιτικής της Ε.Ε.   
 

1.4.4.1.2 Αποτελέσµατα Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών 
Σχέσεων – ΣΓΥΕΣ (αναπτυξιακή ατζέντα) 

 
α)    ΣΓΥΕΣ Απριλίου 2004 
Οι Υπουργοί Ανάπτυξης υιοθέτησαν Συµπεράσµατα επί των θεµάτων: 
� Συνεισφορά της ΕΕ στην υλοποίηση της Συµφωνίας του Monterrey, όπου, µεταξύ άλλων, 

αποφασίσθηκε να συσταθεί ad hoc Οµάδα Εµπειρογνωµόνων µε σκοπό την εξεύρεση 
κοινών προσεγγίσεων και συνεισφορών για την εφαρµογή της εναρµόνισης και του 
συντονισµού των πολιτικών αναπτυξιακής συνεργασίας (∆έσµευση ΙΙ της Βαρκελώνης). 

� Πιθανή συµβολή της ΕΕ στην συνάντηση αξιολόγησης των Στόχων της Χιλιετίας του 
2005, τα οποία προέβλεπαν την σύνταξη εθνικών εκθέσεων των Κρατών Μελών (ΚΜ) για 
την επίτευξη των MDGs. H Ελλάδα απέστειλε την δική της εθνική έκθεση προς τα τέλη 
Οκτωβρίου 2004. 

� Τα γεωργικά βασικά προϊόντα, η εξάρτηση και η φτώχεια, και η εταιρική σχέση ΕΕ-
Αφρικής προς υποστήριξη του τοµέα βάµβακος. Σηµειώνουµε ότι η εποικοδοµητική 
συµβολή της Ελλάδος στην διαδικασία υιοθέτησης των Συµπερασµάτων, η οποία ήταν 
σύµφωνη µε τα αποτελέσµατα των κοινοτικών αγροτικών διαπραγµατεύσεων (ΚΑΠ), 
χαιρετίστηκε από τα άλλα ΚΜ.  

� Το Συµβούλιο υιοθέτησε επίσης τις διαπραγµατευτικές οδηγίες για την µερική 
αναθεώρηση της Συµφωνίας της Κοτονού, οι οποίες προσδιορίζουν πολιτικά, οικονοµικά 
και διαδικαστικά ζητήµατα αναφορικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας της Κοτονού.  

       
β)   ΣΓΥΕΣ Νοεµβρίου 2004 
Οι Υπουργοί Ανάπτυξης υιοθέτησαν Συµπεράσµατα επί της αποτελεσµατικότητος της 
εξωτερικής δράσης της Ε.Ε, επί της συµβολής της Ε.Ε και των ΚΜ στην απογραφή των 
MDGs για το 2005, επί της επιβεβαιωµένης δέσµευσης της Ε.Ε προς την ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη 
για τους Πληθυσµούς και την Ανάπτυξη (ICPD) στο πλαίσιο των MDGs, επί της Έκθεσης της 
ad hoc Oµάδας Εργασίας για την Εναρµόνιση, επί της Ετήσιας Έκθεσης για την αναπτυξιακή 
πολιτική και την εξωτερική βοήθεια της Ε.Ε κατά το 2004, και για το Πρόγραµµα ∆ράσης που 
θα συνοδεύει την πολιτική της Ένωσης για τις κλιµατικές µεταβολές στο πλαίσιο της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη. 
 
Επίσης υιοθετήθηκαν Συµπεράσµατα σχετικά µε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για 
την καταπολέµηση του HIV/AIDS, της φυµατίωσης και της ελονοσίας όπου αναφέρεται, 
µεταξύ άλλων, η ανάγκη για περαιτέρω πόρους από την Ε.Ε και τα ΚΜ, όπως και η ανάγκη 
για ενεργό συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ΚΜ στις προετοιµασίες της 
∆ιάσκεψης Ανεφοδιασµού του Παγκόσµιου Ταµείου για το HIV/AIDS, που διεξήχθη το 
Σεπτέµβριο του 2005. 
 
Οι Υπουργοί Ανάπτυξης συζήτησαν επίσης την πιθανή αναθεώρηση  της ∆ήλωσης του 2000 
για την Κοινοτική Αναπτυξιακή Πολιτική, και την πρόταση της Επιτροπής για το νέο 
Χρηµατοδοτικό Μέσο για την αναπτυξιακή και οικονοµική συνεργασία. Ο Έλληνας 
Υφυπουργός Αναπτυξιακής Συνεργασίας ενηµέρωσε το Συµβούλιο για την άσκηση της 
Προεδρίας στον ΟΣΕΠ από την Ελλάδα.  
 
γ)    ΣΓΥΕΣ Μαϊου 2005 
Οι Υπουργοί Ανάπτυξης συζήτησαν την παρακολούθηση του σχεδίου  δράσης της Ε.Ε για 
τον σεισµό και το «τσουνάµι» στον Ινδικό Ωκεανό, και υιοθέτησαν τα κάτωθι Συµπεράσµατα: 
  
� Η Συνεισφορά της Ε.Ε στην ανασκόπηση των MDGs στην Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου 

των Η.Ε το 2005:  
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Τα προηγηθέντα Συµπεράσµατα επί του θέµατος, στην ουσία προετοίµαζαν την ληφθείσα 
στο ΣΓΥΕΣ Μαϊου απόφαση για αύξηση της ODA στο 0,56% έως το 2006. Επιπλέον 
προσδιορίζεται η θέση της Ε.Ε για το χρέος, τις νέες πηγές χρηµατοδότησης της ανάπτυξης, 
το εµπόριο, τη συνοχή των πολιτικών, τη στήριξη του συστήµατος των Η.Ε, και την 
επικέντρωση στην Αφρική.  
� Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ράσης για την καταπολέµηση των τριών µεταδοτικών 

ασθενειών HIV/AIDS, φυµατίωση και ελονοσία.   
 

1.4.4.1.3 Άτυπες συναντήσεις Υπουργών Ανάπτυξης της Ε.Ε 
 

Το 2004 πραγµατοποιήθηκαν δύο άτυπες συναντήσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, στις 
οποίες συζητήθηκαν τα θέµατα: αποτελεσµατικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, συνοχή 
των πολιτικών, αναθεώρηση της ∆ήλωσης του 2000 για την κοινοτική πολιτική αναπτυξιακής 
συνεργασίας, µεταδοτικές ασθένειες, και η σχέση µεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας. 
 
Η πρώτη άτυπη συνάντηση των Υπουργών το 2005 ασχολήθηκε µε τα θέµατα 
καταπολέµηση του AIDS, υλοποίηση των Στόχων της Χιλιετίας, αναθεώρηση της ∆ήλωσης 
του 2000, αντιµετώπιση του «τσουνάµι». Η δεύτερη κατ’ έτος άτυπη συνάντηση θα εξετάσει 
τα αποτελέσµατα της συνάντησης Υψηλού Επιπέδου των Η.Ε, και θα συζητήσει την 
ολοκληρωµένη στρατηγική της Ε.Ε για την Αφρική.  
 

1.4.4.1.4 Συµβούλιο Υπουργών ΕΕ – χωρών ΑΚΕ  (Λουξεµβούργο, 25-6-2005) 
      
Τις εργασίες της 30ης συνάντησης του εν λόγω Συµβουλίου απασχόλησαν: η πορεία των 
διαπραγµατεύσεων των Συµφωνιών Οικονοµικής Εταιρικής Συνεργασίας, η εµπορική 
συνεργασία και η συνεργασία για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης. Υιοθετήθηκε Κοινή 
∆ήλωση για τις επιδηµικές νόσους (AIDS, ελονοσία, φυµατίωση). Τέλος, µετά από µακρά 
συζήτηση, αποφασίσθηκε η ισχύς των µεταβατικών διατάξεων της αναθεωρηµένης 
Συµφωνίας Ε.Ε - χωρών Α.Κ.Ε (Κοτονού), µέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επικύρωσης από τα εθνικά κοινοβούλια. Η υπογραφή της εν λόγω Συµφωνίας έλαβε χώρα 
µετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συµβουλίου.   
 

1.4.4.1.5 Άτυπες συναντήσεις Γενικών ∆ιευθυντών Ανάπτυξης της Ε.Ε 
 
Οι Γενικοί ∆ιευθυντές Ανάπτυξης, προετοιµάζουν τα θέµατα που θα απασχολήσουν τους  
Υπουργούς Ανάπτυξης, και ως εκ τούτου, τα θέµατα που συζητήθηκαν στις συνολικά πέντε 
συναντήσεις τους το 2004 και 2005, συµπίπτουν µε εκείνα των ΣΓΥΕΣ και των άτυπων 
συναντήσεων των Υπουργών.  Οι Γενικοί ∆ιευθυντές εξετάζουν τις βαθύτερες τεχνικές 
πτυχές των αναπτυξιακών θεµάτων, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν τα ετήσια 
ερωτηµατολόγια για την εφαρµογή των δεσµεύσεων της Βαρκελώνης, οι εκδόσεις του 
‘Ατλαντα ∆ωρητών, κλπ.  
 

1.4.4.1.6 Μελλοντικές συναντήσεις 2005 
       
α)  ΣΓΥΕΣ Νοεµβρίου 2005  
Η στρατηγική της Ε.Ε για την Αφρική, η νέα ∆ήλωση για την αναπτυξιακή πολιτική, η 
συζήτηση για την αποτελεσµατικότητα της εξωτερικής βοήθειας, και το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Ανάπτυξης ήταν θέµατα προς απόφαση στην συνάντηση των Υπουργών Ανάπτυξης της Ε.Ε.  
β)  Global Fund Replenishment Conference,  (Λονδίνο, 5-7/9/2005) 
γ)  Millennium Review Summit (Ν. Υόρκη, 14-16/9/2005)  
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1.4.4.2 Συµµετοχή της Ελλάδος στη διαδικασία υλοποίησης της πολιτικής   

αναπτυξιακής συνεργασίας της Ε.Ε. κατά µεγάλες γεωγραφικές 
περιοχές 

 
Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ε.Ε κατά µεγάλες γεωγραφικές 
περιοχές του κόσµου, η Υ∆ΑΣ-3 ∆/νση εκπροσώπησε την Ελλάδα στις ∆ιαχειριστικές 
Επιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ε.Ε και είναι αρµόδιες για την έγκριση αφενός 
των επί µέρους προγραµµάτων και δράσεων, αφετέρου για την παρακολούθηση και 
καταγραφή της αποτελεσµατικότητας των αναπτυξιακών αυτών παρεµβάσεων.  
 

1.4.4.2.1 Χώρες Αφρικής- Καραϊβικής- Ειρηνικού (ΑΚΕ) 
       
� Συµµετοχή στις εργασίες της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ):  
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης αποτελεί το κύριο µέσο παροχής κοινοτικής βοήθειας στο 
πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ, καθώς  και των Υπερπόντιων 
χωρών και εδαφών. Το Ταµείο αυτό δεν αποτελεί µέρος του γενικού κοινοτικού 
προϋπολογισµού, αλλά χρηµατοδοτείται από τα ΚΜ. Υπόκειται στους δικούς του 
δηµοσιονοµικούς κανόνες και διευθύνεται από ειδική επιτροπή στις εργασίες της οποίας 
συµµετέχει εκπρόσωπος της Υ∆ΑΣ-3 ∆/νσης ως εθνικός εκπρόσωπος. Ο προϋπολογισµός 
του ΕΤΑ καθορίζεται κάθε φορά για µια περίοδο πέντε ετών και σε γενικές γραµµές η 
διάρκειά του ακολουθεί τους κύκλους των συµφωνιών/συµβάσεων εταιρικής σχέσης µεταξύ 
Ε.Ε και χωρών ΑΚΕ. Το τρέχον ΕΤΑ, του οποίου η σύναψη συµπίπτει µε την περίοδο 
σύναψης της συµφωνίας Κοτονού, έχει χρηµατοδοτηθεί µε ποσό 13.500 εκατ. ΕΥΡΩ για µια 
πενταετή περίοδο, ενώ στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και επιπλέον 9.900 εκατ. 
ΕΥΡΩ από αναπορρόφητα προηγούµενων ΕΤΑ. Οι χρηµατοδοτήσεις του ΕΤΑ αφορούν 
κυρίως τις µη επιστρεπτέες ενισχύσεις, τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, καθώς και τα δάνεια 
προς τον ιδιωτικό τοµέα. Τα µέσα Stabex και Sysmin που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση του 
γεωργικού και µεταλλευτικού τοµέα αντίστοιχα καταργήθηκαν στο πλαίσιο της συµφωνίας της 
Κοτονού το 2000. Τα κονδύλια που εγκρίθηκαν στη διάρκεια του 2004 για προγράµµατα και 
δράσεις προς όφελος των χωρών ΑΚΕ ανήλθαν συνολικά σε  2.227,75 εκατ. ΕΥΡΩ. 

 
1.4.4.2.2 Βαλκάνια 

    
� Παρακολούθηση ∆ιαχειριστικής Επιτροπής PHARE: 
Κατά τη διάρκεια του 2004 πραγµατοποιήθηκαν έξι Συναντήσεις στις οποίες 
παρουσιάσθηκαν ετήσια προγράµµατα δράσης, αλλά και διασυνοριακά, καθώς και οριζόντιες 
δραστηριότητες και εγκρίθηκαν κονδύλια συνολικού ύψους 1.355 εκατ. ΕΥΡΩ. Το 
Πρόγραµµα αυτό που απευθύνεται στις δέκα χώρες που πρόσφατα εντάχθηκαν στην Ε.Ε,  
καθώς και στις Ρουµανία, Βουλγαρία και Τουρκία, από το 2000 (Agenda 2000) έχει εξελιχθεί, 
αφενός σε ταµείο διαρθρωτικού τύπου, αφετέρου ως κύριο προενταξιακό εργαλείο µε 
υλοποίηση προγραµµάτων σε αποκεντρωµένη βάση από τις αποδέκτριες χώρες. Στις 
συναντήσεις αυτές η χώρα µας προσπαθεί - στο πλαίσιο των δυνατοτήτων πολιτικής που 
υπάρχουν σε αυτές τις Επιτροπές - να διατυπώσει απόψεις λαµβάνοντας υπόψη την 
γεωπολιτική στρατηγική µας, ιδιαίτερα για το Βαλκανικό χώρο, την Κύπρο και την Τουρκία. 
Στη βάση αυτή ιδιαίτερη παρέµβαση έγινε για τη διαµόρφωση του διασυνοριακού 
προγράµµατος Ελλάδος- Βουλγαρίας σύµφωνα µε τα ελληνικά συµφέροντα αλλά και εκείνα 
της Ε.Ε. 

 
� Παρακολούθηση ∆ιαχειριστικής Επιτροπής CARDS:  
Παρουσιάζει ιδιαίτερη σηµασία για τη χώρα µας ως ένα πρόγραµµα που αφορά τη 
σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού 
πραγµατοποιήθηκαν εννέα συναντήσεις στις οποίες, αφενός  παρουσιάσθηκαν τα πολυετή 
και τα ετήσια προγράµµατα για τις πέντε χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, τα αποτελέσµατα 
της αξιολόγησης των προγραµµάτων CARDS και του Οργανισµού Ανασυγκρότησης, καθώς 
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και το πιλοτικά υλοποιούµενο πρόγραµµα γειτνίασης CARDS για το 2004 στο πλαίσιο της 
εφαρµογής του Νέου Μέσου Γειτνίασης που προβλέπεται να λειτουργήσει από το 2007, 
αφετέρου εγκρίθηκαν κονδύλια συνολικού ύψους 559,8 εκατ. ΕΥΡΩ για τις συγκεκριµένες 
χώρες. Η υποστήριξη των θέσεων των αποφάσεων της Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση της 
διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, υπήρξε ο γνώµονας των παρεµβάσεών µας στην 
Επιτροπή αυτή.  
 
� Συνεδριάσεις ∆.Σ Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ανασυγκρότησης στη Θεσσαλονίκη,  
όπου συµπληρωµατικά προς  την ∆ιαχειριστική Επιτροπή CARDS, εξετάζονται τα θέµατα  
που αφορούν τη Σερβία - Μαυροβούνιο, την ΠΓ∆Μ και το Κοσσυφοπέδιο, η γενικότερη 
πολιτική του Cards, καθώς επίσης θέµατα που αφορούν τη λειτουργία και το µέλλον του 
Οργανισµού. 
 

1.4.4.2.3 Χώρες Ανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας 
 
� Παρακολούθηση ∆ιαχειριστικής Επιτροπής TACIS (Technical Assistance to the    

Commonwealth of Independent States):  
Η εν λόγω Επιτροπή εγκρίνει τη χρηµατοδότηση Ενδεικτικών Εθνικών και Περιφερειακών 
Προγραµµάτων, Σχεδίων ∆ράσης και µεµονωµένων έργων, για τους εταίρους της Ανατολικής 
Ευρώπης (Νέα Ανεξάρτητα Κράτη) και Κεντρικής Ασίας. Η βοήθεια της Ε.Ε χορηγείται 
καταρχήν υπό τη µορφή δωρεών, αλλά η Επιτροπή ευνοεί τη συγχρηµατοδότηση µε 
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς στα ΚΜ. Εξάλλου το πρόγραµµα έχει ως στόχο την 
προώθηση της διακρατικής συνεργασίας, τη διαπεριφερειακή και τη διασυνοριακή 
συνεργασία µεταξύ των ίδιων των δικαιούχων χωρών, µεταξύ των χωρών αυτών και των 
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής γίνονται 
συνήθως µία φορά το δίµηνο, µε συµµετοχή αντιπροσώπων από την Υ∆ΑΣ-3 ∆/νση. 

       
Στη διάρκεια του 2004 έλαβαν χώρα τέσσερις συνεδριάσεις. Στις συνεδριάσεις αυτές 
εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν, αφενός Εθνικά Ενδεικτικά Προγράµµατα περιόδου 2005-2006, 
αφετέρου Προγράµµατα ∆ράσης περιόδου 2004/2005, καθώς και Προγράµµατα 
διασυνοριακής Συνεργασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας συνολικού ύψους  616 εκατ. ΕΥΡΩ. 
 
� Συµµετοχή σε δύο (2) Συνελεύσεις ∆ωρητριών χωρών για την ανακατασκευή της 

Σαρκοφάγου της Μονάδας 4 του ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ, στο Λονδίνο. 
 
� Συµµετοχή σε δύο (2) Συνελεύσεις ∆ωρητριών χωρών για τη στήριξη της Αποξήλωσης 

των πυρηνικών Μονάδων 1,2,3 και 4 του ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΪ, στο Λονδίνο. 
 
1.4.4.2.4 Χώρες Λατινικής Αµερικής – ∆ιαχειριστική Επιτροπή ALA 

 
Η Ελλάς παρακολουθεί µε µεγάλο ενδιαφέρον τις διεθνείς προσπάθειες και πρωτοβουλίες 
για την προώθηση της δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ενίσχυσης του 
εµπορίου, της καταπολέµησης των ναρκωτικών και της διαφθοράς. Η Χώρα µας παρέχει 
επίσης την πλήρη υποστήριξή της σε πρωτοβουλίες για δηµιουργικό διάλογο µε στόχο την 
προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο της Ε.Ε η Ελλάς, αφενός 
συµµετέχει ενεργά και εποικοδοµητικά στις σχετικές µε την χρηµατοδότηση της ανάπτυξης 
διεργασίες και συζητήσεις, αφετέρου στήριξε µια φιλόδοξη και ισχυρή παρουσία της Ε.Ε στη 
συνάντηση των Η.Ε το Σεπτέµβριο του 2005. Αξιοσηµείωτο είναι εξάλλου το γεγονός, ότι η 
χώρα µας διατηρεί κατά παράδοση ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις µε τις χώρες της Λατινικής 
Αµερικής παρά τη µεγάλη γεωγραφική απόσταση που µας χωρίζει από αυτές. Αυτό βέβαια 
οφείλεται σε σειρά παραγόντων, όπως η θετική παρουσία των Ελληνικών παροικιών σε 
πολλές χώρες της περιοχής αυτής, η συνεργασία µας στο πλαίσιο διαφόρων ∆ιεθνών 
Οργανισµών κλπ. 
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Η Ελλάς, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, υποστηρίζει και χρηµατοδοτεί σε διµερή βάση 
προγράµµατα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στην περιοχή της Αµερικανικής 
Ηπείρου, αν και η τελευταία δεν αποτελεί για την χώρα µας γεωγραφική προτεραιότητα. 
 
Σε ό,τι αφορά την ∆ιαχειριστική Επιτροπή ALA της Ε.Ε, δηλαδή το Όργανο που εγκρίνει και 
χρηµατοδοτεί προγράµµατα αναπτυξιακής συνεργασίας σε χώρες της Ασίας και Λατινικής 
Αµερικής, η Υ∆ΑΣ-3 ∆/νση συµµετέχει µε εκπρόσωπό της στις συνεδριάσεις της. Στη 
διάρκεια του 2004 εγκρίθηκαν προγράµµατα συνολικού ύψους 885,00 εκατ. ΕΥΡΩ. Από το 
ποσό αυτό 590,00 εκατ. ΕΥΡΩ αφορά χώρες της Λατινικής Αµερικής και 295,00 εκατ. ΕΥΡΩ 
χώρες της Ασίας. Για το 2005 προβλέπεται να αυξηθεί το ποσό της χρηµατοδότησης κατά 
7% τόσο για τις χώρες της Λατινικής Αµερικής όσο και της Ασίας αντιστοίχως. 

 
1.4.4.2.5 Ευρωµεσογειακή Συνεργασία – Πρόγραµµα MEDA 

         
Η διαδικασία της Βαρκελώνης δηµιουργήθηκε τον Νοέµβριο του 1995 µε την υιοθέτηση της 
οµώνυµης ∆ιακήρυξης. Η Ελλάς συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία αυτή που αφορά στις 
χώρες µε τις οποίες άµεσα γειτνιάζει. Με τη ∆ιακήρυξη της Βαρκελώνης οι Ευρωµεσογειακοί 
εταίροι έθεσαν τους τρεις πυλώνες της µεταξύ τους συνεργασίας: 
� Την παγίωση της ειρήνης και σταθερότητος στη περιοχή µέσω της ενίσχυσης του 

πολιτικού διαλόγου 
� Τη δηµιουργία µιας ζώνης ευηµερίας µέσω της αυξανόµενης οικονοµικής συνεργασίας 

και τη βαθµιαία δηµιουργία µιας ζώνης ελεύθερου εµπορίου 
� Την προσέγγιση των λαών µέσω ανθρωπιστικής, πολιτιστικής και κοινωνικής 

συνεργασίας 
 
Το πρόγραµµα MEDA είναι το βασικό χρηµατοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για την υποβοήθηση 
της ευρωµεσογειακής συνεργασίας. Το πρόγραµµα προσφέρει τεχνική και οικονοµική 
στήριξη που στοχεύει στην αναµόρφωση των οικονοµικοκοινωνικών δοµών των χωρών της 
λεκάνης της Μεσογείου. Από το 1995 έως το 2003 χορηγήθηκαν µέσω του προγράµµατος 
MEDA 5,46 εκατ. ΕΥΡΩ σε δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου. Η χώρα µας συµµετέχει ενεργά στις εργασίες της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής 
MEDA. Η Επιτροπή αυτή παίζει σηµαντικό ρόλο στον αποτελεσµατικό συντονισµό των 
αναπτυξιακών δράσεων που προέρχονται από την  Ε.Ε και τα κράτη µέλη, προκειµένου να 
ενισχύσει την συνοχή και την συµπληρωµατικότητα των προγραµµάτων συνεργασίας τους. 
Ενθαρρύνει επίσης τον συντονισµό και την συνεργασία µε τους διεθνείς χρηµατοδοτικούς 
οργανισµούς και τους άλλους χορηγούς.  Το 2004 εγκρίθηκαν συνολικά 458 εκατ. ΕΥΡΩ για 
προγράµµατα που αφορούσαν τις χώρες: Αλγερία, Αίγυπτο, Λίβανο, Συρία, Ιορδανία, 
Μαρόκο, Τυνησία, καθώς και περιφερειακά προγράµµατα. Για το 2005 έχουν εγκριθεί µέχρι 
το Σεπτέµβριο δράσεις που ανέχονται σε 155 εκατ. ΕΥΡΩ που αφορούν κυρίως «οριζόντιες» 
δράσεις, όπως το Πρόγραµµα διευκόλυνσης κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (100 εκατ. ΕΥΡΩ), 
το Πρόγραµµα Ευρωµεσογειακών Επενδύσεων – FEMIP (25 εκατ. ΕΥΡΩ) ή το Πρόγραµµα 
Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή (10 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 

1.4.4.3 Άλλες διεθνείς συναντήσεις και δραστηριότητες 
         
Πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, εκπρόσωποι της Υ∆ΑΣ-3 ∆/νσης συµµετείχαν και 
εκπροσώπησαν την Ελλάδα στις ακόλουθες ∆ιασκέψεις και ∆ιεθνείς συναντήσεις: 
 
� ∆ύο (2) Συναντήσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα Υγείας, AIDS και 

Πληθυσµών σε σχέση µε την Ανάπτυξη, στις Βρυξέλλες. 
         
� Ad-hoc συναντήσεις που σχέση έχουν µε το Global Fund for fighting HIV/AIDS. Ως 

Υπηρεσία-σύνδεσµος ( Focal Point ) έχει ορισθεί η Υ∆ΑΣ-3 ∆/νση. 
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� Άτυπη συνάντηση εµπειρογνωµόνων µε θέµα την ασφάλεια και ανάπτυξη (∆ουβλίνο, 
1-4-2004). 

 
� Φόρουµ ΕΕ-Αφρικής για την ενίσχυση του τοµέα βάµβακος στην υποσαχαρική Αφρική 

στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας (Παρίσι, 5-6/7/2004) 
 

� ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για την ανάπτυξη των Μικρών Νησιωτικών Κρατών (Μαυρίκιος, 8-
14/1/2005) 

 
� Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για την Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης (Ν. Υόρκη, 27-

28/6/2005). 
 
� Αd-hoc συναντήσεις που οργανώνονται από την Παγκόσµια Τράπεζα σε συνεργασία µε 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε θέµατα που άπτονται της πολιτικής αναπτυξιακής 
συνεργασίας. 

 
 
 

 
1.5 

 

 
Περιφερειακή συνεργασία 

 
1.5.1 Γενικά 

 
Η Ελλάς συντονίζει κατά το δυνατόν τις προσπάθειές της παροχής αναπτυξιακής 
συνεργασίας µε άλλες χώρες, κυρίως της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής των Βαλκανίων, 
του Ευξείνου Πόντου και της Μεσογείου. Από αυτήν την άποψη η Χώρα µας επιδιώκει τη 
συνεργασία µε άλλες δωρήτριες βοήθειας χώρες µε στόχο τον σχεδιασµό και υλοποίηση 
προγραµµάτων και έργων εκ παραλλήλου µε συγχρηµατοδότηση ή µε κάποια άλλη µορφή 
συνεργασίας. Αυτό έχει καταστεί ήδη δυνατό µέσω των προγραµµάτων PHARE, TACIS 
CARDS, SAPARD, ISPA, MEDΑ κλπ. της Ε.Ε προς όφελος των χωρών της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ), της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών της πρώην ΕΣΣ∆ 
(ΚΑΚ), των Βαλκανικών Χωρών και των χωρών της Μεσογείου. Επίσης, η Χώρα µας  
συνεργάζεται και µε αριθµό αποδεκτριών χωρών για την προώθηση από κοινού, εθνικών 
προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, χωρίς να µειώσει το ενδιαφέρον της και τη 
συµµετοχή της στα προαναφερθέντα προγράµµατα της ΕΕ. Ειδικότερα και πέραν των 
ανωτέρω, η Ελλάς δραστηριοποιείται ως ακολούθως: 
 
 

1.5.2 Βαλκανική  Χερσόνησος 
 
Η ειρήνη, η σταθερότητα, η δηµοκρατική οµαλότητα, η λειτουργία των θεσµών, η 
συνεργασία, η ανάπτυξη και η ευηµερία, καθώς και η εκπλήρωση των σχετικών πολιτικών 
κριτηρίων ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη όλων ανεξαιρέτως των χωρών της Βαλκανικής 
στην Ε.Ε, αποτελούν στόχους της Ελλάδος. Η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας 
αποτελεί το µέσο για την επίτευξη των υπόψη στόχων, καθώς ανοίγει το δρόµο για 
περιφερειακή σταθερότητα και ευηµερία.  
 
Μετά το τέλος των συρράξεων στη Βαλκανική, ενεργοποιήθηκε αριθµός πρωτοβουλιών µε 
σκοπό την προώθηση της σταθερότητος και της συνεργασίας µεταξύ των χωρών της 
περιοχής, στις οποίες συµµετέχει ενεργώς και η Ελλάς. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι 
πρωτοβουλίες:  
� South East European Co-operation Process (SEECP) 
Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητος και της 
ασφάλειας στην περιοχή των Βαλκανίων, η αλληλοβοήθεια, η προώθηση της δηµοκρατίας 
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και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και κοινές δράσεις για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς. 
� Royaumont 
Πρωτοβουλία για τη σταθερότητα και καλή γειτονία στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη  
� South East Europe Co-operation Initiative (SECI) 
Πρωτοβουλία Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης µε αντικείµενο την περιφερειακή συνεργασία και 
τη σταθερότητα και σκοπό την ένταξη των χωρών της  Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης στην Ε.Ε 
� Stability Pact 
Πρωτοβουλία για τη σταθεροποίηση της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης µέσω προγραµµάτων 
περιφερειακού χαρακτήρα στους τοµείς, εκδηµοκρατισµός και ανθρώπινα δικαιώµατα, 
οικονοµική ανασυγκρότηση, ανάπτυξη, συνεργασία, άµυνα και ασφάλεια 
� Black Sea Economic Co-operation (BSEC) 
� Trilateral Co-operation (Greece-Bulgaria-Romania) 
� Organisation for the Reconstruction of the Balkans 
 
Η Ελλάς µε την ιδιότητά της ως µόνης χώρας µέλους της Ε.Ε στην περιοχή της Νότιο-
Ανατολικής Ευρώπης, ως χώρας µε ιδιαίτερους παραδοσιακούς δεσµούς και κοινά σύνορα 
µε πολλές από τις χώρες της περιοχής, έχει κάθε λόγο να επιθυµεί και στο µέτρο του 
δυνατού να προωθεί, µια συνολικότερη πολιτική συνεργασίας για την οικονοµική ανάπτυξη 
και ειρηνική συνύπαρξη όλων των χωρών της περιοχής. Άλλωστε η συνολική ευηµερία είναι 
βασική προϋπόθεση της βιώσιµης ειρήνης στα Βαλκάνια.   
 
Ειδικότερα, η Ελλάς έχει επίσης τη δυνατότητα να διαδραµατίσει σταθεροποιητικό και 
αναπτυξιακό ρόλο στα Βαλκάνια µέσω της άσκησης της προεδρίας (2005-2006) στη 
«∆ιαδικασία Συνεργασίας Χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης» (SEECP). Πρόκειται για 
αµιγώς Βαλκανικό βήµα συνεργασίας, µέλη του οποίου αποτελούν, η Αλβανία, η Βοσνία -
Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Σερβία – Μαυροβούνιο, η ΠΓ∆Μ, η Ελλάς, η Ρουµανία, η 
Τουρκία και σαν παρατηρητής η Κροατία. 
 
Οι στόχοι και οι προτεραιότητες της Ελλάδος είναι η προώθηση της περιφερειακής 
συνεργασίας και καλής γειτονίας των ΚΜ (SEECP: Γείτονες σε Συνεργασία) και η 
προσαρµογή της SEECP στις νέες ευρωπαϊκές και περιφερειακές εξελίξεις.  
 

 
 
Συγκεκριµένα, η Ελληνική Προεδρία της SEECP επιδιώκει την ενίσχυση της περιφερειακής 
συνεργασίας, ιδίως στους τοµείς επενδύσεων, µεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, 
θεµάτων εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης, διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, όπως 
και εξωτερικής πολιτικής, τη θεσµική αναβάθµιση της SEECP και τη στήριξη των 
ενδιαφεροµένων ΚΜ της SEECP στην ευρωπαϊκή τους προοπτική.  
 
Για την προώθηση της συνεργασίας στους ανωτέρω αναφερόµενους τοµείς, η Ελληνική 
Προεδρία θα διοργανώσει Συναντήσεις, των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονοµίας, 
Μεταφορών, Ανάπτυξης και Ενέργειας, ∆ηµοσίας Τάξεως και ∆ικαιοσύνης, καθώς και  
∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη.  
 
Για την αναβάθµιση της SEECP η Ελληνική Προεδρία προτείνει, την επικαιροποίηση της 
Χάρτας του Βουκουρεστίου, την ενεργοποίηση της Τρόικα των Αρµόδιων ∆ιευθυντών, τη 
συγκρότηση συντονιστικών οµάδων εργασίας επικουρικά στο έργο της Προεδρίας της 
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SEECP, τη δηµιουργία αυτόνοµης ιστοσελίδας της SEECP καθώς και την ένταξη στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων της SEECP πρωτοβουλιών ΜΚΟ, δεξαµενών σκέψης, επιχειρηµατικών 
συνδέσµων, πολιτιστικών φορέων κλπ. 
 
Για την στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των ενδιαφεροµένων κρατών της SEECP, η 
Ελληνική Προεδρία προτείνει, follow-up στην Agenda της Θεσσαλονίκης για τα ∆. Βαλκάνια 
(2003), ενίσχυση της Aτυπης Συµβουλευτικής Επιτροπής (ICC) Ε.Ε - Συµφώνου 
Σταθερότητας – SEECP, ορισµό συνδέσµου της SEECP µε την Ε.Ε. 
 
Η Ελλάς καλείται επίσης να παίξει επoικοδοµητικό ρόλο στο πλαίσιο του Συµφώνου 
Σταθερότητος Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης - ΣΣΝΑΕ (Stability Pact) που ιδρύθυκε το 1999 µε 
πρωτοβουλία της Ε.Ε και υπό την αιγίδα του ΟΑΣΕ. Η χώρα µας υποστήριξε ότι το Σύµφωνο 
θα πρέπει να εξελιχθεί σε µηχανισµό πρόληψης και επίλυσης διαφορών σε επίπεδο 
κοινωνίας των πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης. Προκειµένου µάλιστα να ενθαρρυνθεί η 
πιό ενεργός συµµετοχή των χωρών της Βαλκανικής και για να εµφυσηθεί µεγαλύτερη 
δηµιουργικότητα στις πρωτοβουλίες του Συµφώνου, η Ελλάς πρότεινε τη δηµιουργία panel 
"σοφών" από προσωπικότητες της περιοχής.  
 

 
 
Η Χώρα µας επιδιώκει, επίσης, την εντονότερη παρουσία της, όσον αφορά πρωτοβουλίες 
όπως αυτή της επιστροφής προσφύγων, της προώθησης προγραµµάτων εκπαίδευσης 
στελεχών γειτονικών χωρών, της καταπολέµησης της εµπορίας ανθρώπων (θέµα που έχει 
λάβει µεγάλες διαστάσεις και στην ίδια την Ελλάδα), της καταπολέµησης του οργανωµένου 
εγκλήµατος και της διαφθοράς στις χώρες της περιοχής. Η Ελλάς έχει ορισθεί ως 
«καθοδηγήτρια χώρα» (lead country) για την Αλβανία, στην Πρωτοβουλία του ΣΣΝΑΕ για τη  
µετανάστευση και το άσυλο, ενώ προωθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Κοινωνικής 
Συνοχής" καινοτόµο πρόγραµµα ψυχικής υγείας για τα θύµατα των κρίσεων στη Βοσνία - 
Ερζεγοβίνη. Εξάλλου, στο πλαίσιο της Τρίτης Τράπεζας για θέµατα αµύνης και ασφάλειας, 
συνεχίζει να συµµετέχει µε δύο αξιωµατικούς του στρατού στο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου 
και Επαλήθευσης Εξοπλισµών (RACVIAC) στο Ζάγκρεµπ, καθώς και στη Βαλκανική 
Ταξιαρχία (SEEBRIG) που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ. Για την 
επιχειρησιακή ενεργοποίηση της τελευταίας το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης (ΥΠΕΘΑ) 
δεσµεύθηκε (2001) να συνεισφέρει ποσό 0,50 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για την προµήθεια 
συστήµατος επικοινωνιών.  
 
Όσον αφορά στην οικονοµική συµβολή της Ελλάδος στο πλαίσιο του ΣΣΝΑΕ, η Χώρα µας 
υποσχέθηκε ποσό 25,80 εκατ. ΕΥΡΩ συνολικά στην Α΄ Περιφερειακή Χρηµατοδοτική 
∆ιάσκεψη του Μαρτίου 2000, για πρωτοβουλίες οργανωµένες από την ίδια µε πλήρη 
χρηµατοδότηση, αλλά και για πολυµερείς πρωτοβουλίες συγχρηµατοδοτούµενες µε άλλες 
χώρες και οργανισµούς, εκ των οποίων 10,8 εκατ. ΕΥΡΩ για έργα "ταχείας έναρξης" (Quick 
Start Package projects).  
 
Με την ενεργό συµµετοχή και υποστήριξη της ∆ιεθνούς Κοινότητος, η Ελλάς εργάζεται 
εντατικά για να µετατρέψει τα Βαλκάνια σε περιοχή δηµοκρατίας, ειρήνης, σταθερότητος και 
ευηµερίας, στη βάση ενός κοινού Ευρωπαϊκού µέλλοντος.  
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1.5.3 Εύξεινος Πόντος 

 
Ο κύριος στόχος της δηµιουργίας του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου ΟΣΕΠ το έτος 1992 ήταν η προώθηση της πολυµερούς οικονοµικής συνεργασίας 
µεταξύ των χωρών-µελών, µέσω της οποίας αναµένεται να επιτευχθεί παράλληλα η ένταξη 
της περιοχής στις νέες Ευρωπαϊκές δοµές και να ενισχυθεί η ειρήνη και η σταθερότητα. Τα 
12 Κράτη- Μέλη (Αζερµπαϊτζάν, Αλβανία, Αρµενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάς, Μολδαβία, 
Ουκρανία, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία - Μαυροβούνιο και Τουρκία) έχουν δηµιουργήσει µια 
ικανοποιητική οργανωτική δοµή που διαθέτει καλά ανεπτυγµένη διακυβερνητική, 
διακοινοβουλευτική, επιχειρηµατική, τραπεζική και ακαδηµαϊκή διάσταση. Με την έναρξη της 
ισχύος του Χάρτη του ΟΣΕΠ το 1999, ο Οργανισµός αναβαθµίστηκε από ένα forum 
διακρατικής συνεργασίας σε έναν πλήρη και θεσµικά άρτιο περιφερειακό οικονοµικό 
οργανισµό, που λαµβάνει αποφάσεις δεσµευτικές για τις χώρες- µέλη. 
 
Η Χώρα µας θεωρεί ότι η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Κασπίας που βρίσκεται στο 
άµεσο γεωγραφικό περιβάλλον της, αποτελεί γεωγραφική περιοχή προτεραιότητος 
ανάπτυξης σχέσεων και συνεργασιών για την ανάπτυξη. Η Ελλάς έχει καθήκον να συµβάλλει 
θετικά σε µία προσπάθεια  που αποσκοπεί στη συνολική κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη και 
εδραίωση συνθηκών ευηµερίας των χωρών που βρίσκονται στην περιφέρεια αυτή. Προς την 
κατεύθυνση αυτή η Ελλάς στηρίζει ουσιαστικά, τόσο σε διµερές όσο και περιφερειακό 
επίπεδο, την Ευρωπαϊκή προοπτική όλων των χωρών - µελών του ΟΣΕΠ. 
 
Η Ελλάς ανέλαβε την Προεδρία του ΟΣΕΠ για το χρονικό διάστηµα από 1-11-2004 έως     
30-4-2005 σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική καµπή. Την επαύριο της διεύρυνσης της Ε.Ε η 
ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας που εκτείνεται από τα ∆υτικά Βαλκάνια µέχρι την 
Κασπία, αναδεικνύεται σε µείζονος στρατηγικής και οικονοµικής σηµασίας περιοχή για την 
Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό η συµµετοχή της Ελλάδος στον ΟΣΕΠ αποκτά νέες διαστάσεις και 
προοπτικές, καθώς είναι η µόνη χώρα που έχει την τριπλή ιδιότητα Κράτους- Μέλους της 
Ε.Ε., του ΝΑΤΟ και του ΟΣΕΠ. Βασική επιδίωξη της Ελληνικής Προεδρίας στον ΟΣΕΠ ήταν 
η προώθηση σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τοµείς της σχέσης Ε.Ε.- ΟΣΕΠ, η οποία 
λαµβάνει νέες διαστάσεις και προοπτικές µετά την ολοκλήρωση της διεύρυνσης το 2007 µε 
την είσοδο της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας και την υιοθέτηση από πλευράς Ε.Ε. της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας για τις χώρες του Ευξείνου Πόντου και του Καυκάσου. 
 

 

 
Η δραστηριότητα της Ελλάδος εστιάσθηκε σε τοµείς που καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των 
δράσεων του Οργανισµού, κατά κύριο λόγο οικονοµικής φύσεως, όπως η ενέργεια, οι 
µεταφορές, ο τουρισµός, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η έρευνα και ανάπτυξη, η υψηλή 
τεχνολογία, η χρηστή διακυβέρνηση και η καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος. Το 
Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκπόνησε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα Οµάδων 
Εργασίας και ∆ιυπουργικών Συναντήσεων, οι οποίες διεξήχθησαν σε διαφορετικές πόλεις και 
περιφέρειες της Ελλάδας, ούτως ώστε να υπάρχει και η κινητοποίηση και η ενηµέρωση της 
κοινής γνώµης και των τοπικών κοινωνιών. 
 
∆ιοργανώθηκε µε επιτυχία η πρώτη Οµάδα Εργασίας και ∆ιϋπουργική Συνάντηση για την 
Ασφάλεια στην Αθήνα στις 1-3/12/2004 σε συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως 
(ΥΠ∆ΗΤΑ). Υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας των ΚΜ για την καταπολέµηση του  
οργανωµένου εγκλήµατος και υιοθετήθηκε Κοινή ∆ήλωση για την πάταξη της παράνοµης 
διακίνησης ατόµων (human trafficking).  Πέραν των σηµαντικών προτάσεων και 
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συµπερασµάτων της ∆ιϋπουργικής Συνάντησης, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες 
συνεργασίας µε ήδη υπάρχοντες µηχανισµούς της περιοχής των Βαλκανίων και της Μαύρης 
θάλασσας, όπως π.χ. το «Κέντρο Αστυνοµικής Συνεργασίας ∆ιασυνοριακού Εγκλήµατος». 
 
Το εν λόγω κέντρο διαθέτει τόσο την εµπειρία όσο και το επαρκές επίπεδο τεχνογνωσίας και 
αλληλοενηµέρωσης αρµοδίων  Υπηρεσιών, στοιχεία από τα οποία θα µπορεί να επωφεληθεί 
και ο ΟΣΕΠ προς καταπολέµηση του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος. Επίσης, 
στην Κωνσταντινούπολη στην έδρα του Οργανισµού, διοργανώθηκαν Οµάδες Εργασίας  για 
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα οργανωτικά θέµατα του ΟΣΕΠ και για την έρευνα και 
τεχνολογία. 
 
Η δεύτερη Υπουργική Συνάντηση και Οµάδα Εργασίας  ήταν αφιερωµένη στις Μεταφορές και 
διεξήχθη  στην Θεσσαλονίκη στις 26-28/10/2005 από κοινού µε το Ελληνικό Υπουργείο 
Μεταφορών, όπου υιοθετήθηκε Κοινή ∆ήλωση  για τη διασύνδεση του συστήµατος  
µεταφορών των χωρών της Μαύρης Θάλασσας µε τα ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών.  
 
Η Τρίτη ∆ιυπουργική Συνάντηση Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης έλαβε χώρα στις 21-2-2005 
στην Αθήνα, όπου και αποφασίστηκε οµόφωνα η θεσµοθέτηση της συνεργασίας µεταξύ των 
ΚΜ του ΟΣΕΠ για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στη δηµόσια διοίκηση µε τη 
δηµιουργία Οµάδας Εργασίας για τα θέµατα αυτά, το συντονισµό της οποίας ανέλαβε η 
Ελλάς για τα πρώτα δύο χρόνια. 
 
Οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23-24/2/2005 µαζί µε το Κέντρο Ανάπτυξης 
(Development Center) του ΟΟΣΑ επιχειρηµατικό συνέδριο, όπου συµµετείχαν πάνω από 
200 επιχειρηµατίες και θεσµικοί φορείς από τις 12 χώρες καθώς και διεθνείς τράπεζες. Με τη 
∆ιακήρυξη της Αλεξανδρούπολης, οι Υπουργοί Ενέργειας του ΟΣΕΠ δροµολόγησαν τη 
µελλοντική συνεργασία τους στον τοµέα του φυσικού αερίου και των ηλεκτρονικών δικτύων 
στις 4-3-2005.  
 
Τέλος, στις 31-3-2005 στη Ρόδο οι Υπουργοί Τουρισµού των ΚΜ υιοθέτησαν «Σχέδιο 
∆ράσης» για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού, ενώ θα διεξαχθεί στην Ελλάδα 
σύντοµα µε Ελληνική πρωτοβουλία ειδικό σεµινάριο εκπαίδευσης στελεχών τουριστικών 
επαγγελµάτων των ΚΜ.  
 
Η Ελλάς και µέσω της Προεδρίας της στον ΟΣΕΠ συνέχισε να διαδραµατίζει έναν 
εποικοδοµητικό ρόλο στην περιοχή, οικοδοµώντας γέφυρες µεταξύ των κοινωνιών, µέσω της 
ανάπτυξης διµερών και πολυµερών σχέσεων µε τις Κυβερνήσεις των κρατών της περιοχής 
και µέσω της άσκησης πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Βούληση της Ελλάδος είναι να αξιοποιήσει τα επόµενα χρόνια την εµπειρία και την 
τεχνογνωσία της ακόµα περισσότερο στις Παρευξείνιες χώρες που την έχουν ανάγκη και να 
εκπέµψει από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας προς τη διεθνή κοινότητα ένα ισχυρό 
µήνυµα σταθερότητος, ειρήνης, αλληλεγγύης και ποιοτικής αναπτυξιακής συνεργασίας.  
 
Η προεδρία της Ελλάδος στον ΟΣΕΠ χαρακτηρίσθηκε από τους ένδεκα εταίρους της ως «η 
πιο επιτυχηµένη» καθώς η Χώρα µας αναδείχθηκε γέφυρα προσέγγισης των χωρών της 
Μαύρης Θάλασσας µε την Ε.Ε. 
 
 

1.5.4 Μεσόγειος 
 
Στόχος της Ελλάδος εντός της πρωτοβουλίας Ευρωµεσογειακής συνεργασίας που υφίσταται 
σε περιφερειακό επίπεδο µεταξύ 15 ΚΜ της Ε.Ε και 12 Μεσογειακών Εταίρων, είναι η 
διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας στη Μεσόγειο µέσω συλλογικών τρόπων επίτευξης 
λύσης κοινών προβληµάτων στην περιοχή.  
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Μια από τις δράσεις αφορά τα διασυνοριακά ύδατα. Στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την 
Βιώσιµη Ανάπτυξη, η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε το γεγονός ότι για την επίτευξη του 
στόχου της αειφορίας είναι απαραίτητος ο επαναπροσδιορισµός των προσπαθειών για την 
προώθηση της ειρηνικής και αµοιβαία ωφέλιµης διαχείρισης των διασυνοριακών φυσικών 
πόρων σε διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μια κρίση για το νερό είναι πιθανή στο 
άµεσο µέλλον. Μια τέτοια κρίση θα µπορούσε να διαµορφώσει µε τρόπο καθοριστικό τις 
πολιτικές µεταξύ των χωρών και να προκαλέσει συγκρούσεις σε διάφορα επίπεδα. 
 
Στην περιοχή της Μεσογείου, τόσο οι  επιφανειακοί όσο και οι υπόγειοι υδάτινοι πόροι είναι 
περιορισµένοι και υπόκεινται σε διάφορες φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις. Υπάρχει 
κίνδυνος τα κοινά ύδατα να αποτελέσουν αφορµή προστριβών, συνιστούν όµως και ευκαιρία 
συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανταποκρινόµενη, εγκαινίασε την Πρωτοβουλία για το 
Νερό "Νερό για την Ζωή". Η Ελλάς ηγείται του σκέλους που αφορά στη Μεσόγειο 
(“Mediterranean Component of the European Union Water Initiative” – MED EUWI) 
συµπεριλαµβανοµένων και των Βαλκανικών χωρών.   
  

 

 
Το “MED EUWI” αποτελεί στρατηγική συνεργασία τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και 
διεθνών δρώντων µε σκοπό αφενός την υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας που αφορούν 
θέµατα υδάτων και αφετέρου την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που ετέθησαν στην 
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Βιώσιµη Ανάπτυξη. Επιδιώκεται ειδικότερα η επίτευξη 
ουσιαστικής προόδου στους τοµείς µείωσης της φτώχειας και βελτίωσης της υγείας των 
πληθυσµών µέσω, σχεδιασµού βελτιωµένων προγραµµάτων του τοµέα των υδάτων, 
βελτίωσης του συντονισµού των υπόψη προγραµµάτων, βελτίωσης της 
αποτελεσµατικότητος χρήσης των διαθέσιµων πόρων κλπ. Οι τοµείς δραστηριοποίησης 
περιλαµβάνουν παροχή νερού και απολύµανση µε έµφαση στις φτωχότερες οµάδες του 
πληθυσµού, ολοκληρωµένη διαχείριση υδάτινων πόρων µε έµφαση στη διαχείριση 
διασυνοριακών Οργάνων, αλληλεπίδραση υδάτων - τροφής - περιβάλλοντος µε έµφαση στα 
ευπαθή οικοσυστήµατα, µη συµβατικοί υδάτινοι πόροι και οριζόντια θέµατα όπως µεταφορά 
τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού.           
 
Οι περιφερειακές πρωτοβουλίες που επιδιώκει να συµπληρώσει και να διευρύνει η “MED 
EUWI” περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, χρηµατοδοτικά όργανα (π.χ SMAP, CARDS, PHARE), 
διµερείς συµφωνίες µεταξύ Ε.Ε και χωρών εκτός αυτής, µηχανισµούς και πρωτοβουλίες (π.χ 
MENA, water initiative, FEMIP, GEF, UNEP/MAP κλπ.), ∆ιεθνείς Οργανισµούς (π.χ OECD, 
Οργανισµούς των Η.Ε, IFIs κλπ.), τη “Barcelona Convention”, την “New EU Neighbourhood 
and Partnership Initiative”, καθώς και πολλούς ΜΚΟ και ∆ίκτυα µε έδρα τη Μεσόγειο. 
 
Η προπαρασκευαστική φάση διήρκεσε δύο χρόνια 2003-2004. Τα αποτελέσµατα 
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την υιοθέτηση «Λειτουργικού Σχεδίου» και αναλυτικού 
«Σχεδίου ∆ράσης» για τη διετία 2004-2006, τη σύνταξη και υιοθέτηση «Οργανωτικού 
Πλαισίου» για τη λειτουργία του “MED EUWI”, τη συγκέντρωση καταλόγου δράσεων και 
προγραµµάτων, όπως επίσης και την υιοθέτηση κειµένου «Πλαισίου και Οράµατος» του 
“MED EUWI”. Ακόµη για την περαιτέρω προώθησή του, η Ελλάς οργάνωσε και έλαβε µέρος 
σε περισσότερες από τριάντα διεθνείς και περιφερειακές συναντήσεις. Το έτος 2005 η φάση 
υλοποίησης ξεκίνησε µε την ανάπτυξη ουσιώδους ετησίου προγράµµατος που περιλαµβάνει 
εννέα συγκεκριµένες δραστηριότητες (7 σε περιφερειακό και 2 σε εθνικό επίπεδο) που 
αντιστοιχούν σε πέντε από τους εννέα προγραµµατικούς στόχους του τριετούς «Σχεδίου 
∆ράσης». Η υλοποίηση των υπόψη δραστηριοτήτων προχωρεί ταχύτατα µε τη βοήθεια το 
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ενδιαφέρον και την υποστήριξη δωρητών και αποδεκτών. Οι δαπάνες υλοποίησης έχουν 
µέχρι σήµερα φθάσει τα 0,68 εκατ. ΕΥΡΩ.   
    
 
 

 
1.6 

 

 
∆ηµόσια συζήτηση για την Ελληνική πολιτική αναπτυξιακής 
συνεργασίας  
 

 
Το Κοινοβούλιο και η «Επιτροπή Εξωτερικών και Αµύνης», αποτελούν βασικά όργανα 
δηµόσιας συζήτησης της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας της Χώρας. Η Βουλή των 
Ελλήνων έχει την ευκαιρία να ασχολείται µε θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας ως εξής:  
 
• Πρώτον κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την έγκριση του ετήσιου Κρατικού 

Προϋπολογισµού, όπου δίδεται η δυνατότητα σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής να 
τοποθετηθούν για την ποσότητα και ποιότητα της προγραµµατισµένης να παρασχεθεί το 
επόµενο έτος αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόµενες χώρες.  

 
• ∆εύτερον, κατόπιν της ετήσιας υποβολής από την ΕΟΣ∆ΟΣ στην «Επιτροπή Εξωτερικών 

και Αµύνης» του Κοινοβουλίου, της «Ετήσιας Έκθεσης της Ελληνικής ∆ιµερούς και 
Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας» που συντάσσεται από 
την Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση. Η υπόψη Επιτροπή έχει αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο που πρέπει να 
παίζει το Κοινοβούλιο σε θέµατα αναπτυξιακής βοήθειας ως προς την πολιτική, τους 
ποσοτικούς στόχους, τη γεωγραφική και κατά είδος κατανοµή της βοήθειας και έχει 
επανειληµµένως διατυπώσει ενδιαφέρουσες προτάσεις για το µέλλον της βοήθειας. Έχει 
επίσης αναπτύξει ενδιαφέρον για θέµατα διοίκησης και διαχείρισης της βοήθειας, καθώς 
και για θέµατα που αφορούν στο ρόλο των ελληνικών ΜΚΟ στη διεθνή αναπτυξιακή 
διαδικασία.   

 
• Τρίτον, µέσω κοινοβουλευτικών γραπτών ερωτήσεων. Αριθµός κοινοβουλευτικών 

απευθύνει κατ’ έτος προς τον αρµόδιο Υπουργό Εξωτερικών, σηµαντικό αριθµό 
ερωτήσεων σχετικά µε γενικά ή ειδικά θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας, τις 
χρηµατοδοτήσεις προγραµµάτων ιδιαιτέρως των ΜΚΟ κ.α. Οι απαντήσεις δίδονται 
γραπτώς και ενίοτε ακολουθεί και σχετική συζήτηση στην αίθουσα του Κοινοβουλίου.  
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2. 
 

 
Εφαρµογή των Αρχών Αναπτυξιακής Πολιτικής και  

των Υποδείξεων της DAC 
 

 
 

2.1 
 

 
Τρόποι υλοποίησης αρχών αναπτυξιακής πολιτικής και υποδείξεων 
της DAC 
 

 
Όπως αναφέρθηκε, κύρια επιδίωξη της αναπτυξιακής πολιτικής της Ελλάδος είναι η συµβολή 
στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (MDGs). Συγχρόνως, όµως 
ουσιαστική επιδίωξη αποτελεί και η πορεία προς την επίτευξη των εισηγήσεων που 
υπέβαλλε η DAC στην Ελλάδα, κατά την πρώτη Επιθεώρηση των πολιτικών και των 
προγραµµάτων της Ελληνικής αναπτυξιακής συνεργασίας (Peer Review). Η υπόψη 
Επιθεώρηση πραγµατοποιήθηκε από την DAC και δύο επιθεωρήτριες χώρες, την Ισπανία 
και τη Φιλανδία, κατά το χρονικό διάστηµα 2000-2002.  
 
Κατωτέρω αναφέρονται αναλυτικά οι δεκατρείς εισηγήσεις της Peer Review καθώς και οι 
αντίστοιχες ενέργειες της Ελλάδος που αναλήφθηκαν στο χρονικό διάστηµα 2002-2005. 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ   2- 1 
1 Εισήγηση DAC  

 
Αποσαφήνιση των στόχων και αντικειµενικών σκοπών του προγράµµατος βοήθειας, 
περιλαµβάνοντας την κύρια συνεισφορά της βιώσιµης µείωσης της φτώχειας στην 
περιφερειακή ασφάλεια και ευηµερία, και ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης για την 
υποστήριξη λήψης αποφάσεων και κατανοµής πιστώσεων. 
 
1 Ελληνικές δράσεις για την υλοποίηση της εισήγησης 

 
Το ελληνικό πλαίσιο πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας υποστηρίζει την ανάληψη 
συντονισµένων ενεργειών στην κατεύθυνση της επίτευξης των «Αναπτυξιακών Στόχων της 
Χιλιετίας» (MDGs). Οι κύριοι προσανατολισµοί της Ελληνικής στρατηγικής αναπτυξιακής 
συνεργασίας συµπίπτουν µε τους υπόψη στόχους. Κυρίαρχος στόχος της παρεχόµενης 
αναπτυξιακής συνεργασίας είναι η µείωση της φτώχειας, µέσω της σύναψης 
µεσοπρόθεσµων εταιρικών σχέσεων µε τις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι σχέσεις αυτές 
προϋποθέτουν αφενός τη βούληση των αναπτυσσοµένων να προβούν σε µεταρρυθµίσεις 
και αφετέρου τη βούληση της Ελλάδος να υποστηρίξει τις µεταρρυθµίσεις αυτές. Άλλοι 
στόχοι είναι επίτευξη σταθερής και βιώσιµης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των 
αναπτυσσοµένων, η αρµονική και προοδευτική τους ενσωµάτωση στη διεθνή οικονοµία και η 
διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητος, µέσω της ενίσχυσης των δηµοκρατικών 
θεσµών και του κράτους δικαίου, ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
θεµελιωδών ελευθεριών. Επίσης, η κοινωνική πρόοδος, η ανάπτυξη και η οικονοµική 
ευηµερία όλων των λαών, καθώς και η διατήρηση και αειφορία του περιβάλλοντος. Για την 
επίτευξη των στόχων αυτών η Ελλάς εργάζεται σε συνεργασία µε κυβερνήσεις 
αναπτυσσοµένων χωρών εταίρων, την αστική κοινωνία και µε φτωχές οµάδες του 
πληθυσµού.    
 
Στο πλαίσιο της νοµοθετικής πρωτοβουλίας που προετοιµάζει η Ελληνική Πολιτεία, µε την 
οποία θα βελτιώνεται και θα συµπληρώνεται το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, ώστε η παροχή 
αναπτυξιακής βοήθειας τα επόµενα χρόνια να γίνει ακόµα πιο αποτελεσµατική, προβλέπεται 
και η δηµιουργία ανεξάρτητου Γραφείου Αξιολόγησης, για την υποστήριξη λήψης 
αποφάσεων και κατανοµής πιστώσεων.  
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2 Εισήγηση DAC  
 
Προώθηση και επέκταση µακροπρόθεσµων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, τώρα που οι 
επείγουσες ανάγκες στις γειτονικές χώρες έχουν µειωθεί, και συνέχιση της αύξησης του 
ποσοστού της παρεχόµενης ODA ως προς το ΑΕΕ 
 
2 Ελληνικές δράσεις για την υλοποίηση της εισήγησης 

 
Κατά τη διάρκεια του 1ου ΠΠΑΣΒΕ (1997-2001) µεγάλο µέρος των αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων της Ελλάδος κατευθυνόταν στην περιοχή των Βαλκανίων και είχε 
χαρακτήρα επείγουσας ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, σαν συνέπεια των 
συρράξεων που ταλάνισαν τους λαούς των Βαλκανίων τη δεκαετία του 1990. Στο πλαίσιο 
αυτό υψηλό ποσοστό της κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας (ODA) της Ελλάδος υλοποιήθηκε 
την υπόψη χρονική περίοδο από το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης, µέσω των Ελληνικών 
Ενόπλων ∆υνάµεων που στάθµευαν κυρίως στις όµορες µε την Ελλάδα χώρες και 
δραστηριοποιούντο στους τοµείς διανοµής επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, κατασκευής 
- οργάνωσης και εξοπλισµού στρατοπέδων προσφύγων, κατασκευής και επισκευής 
διαφόρων έργων υποδοµής, άρσης ναρκοπεδίων κλπ.  
 
Με την πάροδο των ετών και την άµβλυνση των επειγουσών αναγκών στις γειτονικές µε την 
Ελλάδα χώρες, ο ρόλος του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης έχει περιορισθεί σηµαντικά. (έτος 
2000: 46,70 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 47,21% της διµερούς ODA, έτος 2001: 47,46 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
ή 57,51% της διµερούς ODA, έτος 2002: 59,41 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 55,54% της διµερούς ODA, 
έτος 2003: 71,22 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 31,20% της διµερούς ODA, έτος 2004: 38,98 εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ ή 12,83% της διµερούς ODA). Η HELLENIC AID πλέον δραστηριοποιείται ενεργώς 
κυρίως µέσω των δράσεων ΜΚΟ και πέραν των Βαλκανίων, στην περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, σε περιορισµένο αριθµό 18-20 χωρών 
προτεραιότητος στις οποίες διαθέτει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτηµα.  
 
Επιπλέον, η Ελλάς προωθεί την υλοποίηση µεσο-µακροπρόθεσµων αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων σε περιορισµένο αριθµό τοµεακών προτεραιοτήτων που καλύπτουν,  
υποδοµές βασικής, δευτεροβάθµιας και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, υποδοµές βασικής 
υγείας, παροχή ύδατος και απολύµανση, περιβάλλον και γεωργία, ενίσχυση του 
εκδηµοκρατισµού και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παράνοµη διακίνηση γυναικών (women 
trafficking), οικοδόµηση θεσµών, δηµιουργία εισοδηµάτων. Στους επικαλυπτόµενους τοµείς 
πολιτικής περιλαµβάνονται η ενίσχυση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, ο σεβασµός 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, η ισότητα των φύλων, η 
συµµετοχή των γυναικών και των νέων στην αναπτυξιακή διαδικασία, η ενεργότερη 
συµµετοχή των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων και η προστασία του περιβάλλοντος και 
των φυσικών πόρων.  
 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι παρά τα δύσκολα δηµοσιονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
Χώρα, το ποσοστό της διµερούς και πολυµερούς ODA ως προς το ΑΕΕ αυξήθηκε σε 0,23% 
το 2004, από 0,17% το 2001, καθώς η συνολική ∆ιµερής και Πολυµερής ODA έφθασε τα 
464,59 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 373,95 εκατ. ΕΥΡΩ. Αυξήθηκε επίσης, τόσο η παρεχόµενη ODA 
προς τις χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής, όσο και προς τις Λιγότερο Ανεπτυγµένες από τις 
Αναπτυσσόµενες Χώρες (ΛΑΑΧ).  
 
Η Ελλάς συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών µε τις µεγαλύτερες αυξήσεις αναπτυξιακής 
βοήθειας σε πραγµατικούς όρους. Το έτος 2004 οι αυξήσεις έφθασαν το 13,1%. Στο πλαίσιο 
αυτό η Ελλάς προτίθεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και ευελπιστεί να 
εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της, παρά το γεγονός ότι αντιµετωπίζει σοβαρές 
δηµοσιονοµικές δυσχέρειες. Κατ’ αυτήν την έννοια προβλέπεται – και εκφράζεται η ευχή -
µέχρι το 2006 η συνολική ODA της Ελλάδος να φθάσει το 0,33% του ΑΕΕ, ενώ το 2010 να 
φθάσει το 0,51% αντιστοίχως. 
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3 Εισήγηση DAC  

 
∆ραστηριοποίηση για την θέση σε κίνηση της νέας πολιτικής µείωσης της φτώχειας, ισότητας 
των φύλων και του περιβάλλοντος και διενέργεια αξιολογήσεων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τις δραστηριότητες που θα χρηµατοδοτηθούν µέσω του ΕΣΟΑΒ. 
 
3 Ελληνικές δράσεις για την υλοποίηση της εισήγησης 

 
Η τελευταία  αναθεώρηση της Ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας 
πραγµατοποιήθηκε το έτος 2002, όταν  εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οργάνωσης και 
Συντονισµού των ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων (ΕΟΣ∆ΟΣ) το δεύτερο «Πενταετές 
Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της Ελλάδος» (2ο ΠΠΑΣΒΕ, 2002-
2006), σαν συνέχεια του πρώτου (1997- 2001).  
 
Το όραµα και οι βασικοί στόχοι της ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας 
κατά την περίοδο 2002-2006, συµπίπτουν µε αυτούς της αναπτυξιακής κοινότητος των 
δωρητών. Πρόκειται για τους «Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας» (MDGs), που έχουν 
τεθεί στο πλαίσιο των Η.Ε και έχουν χρονοδιάγραµµα υλοποίησης το έτος 2015. Κυρίαρχος 
στόχος για την Ελλάδα είναι η ουσιαστική προσπάθεια µείωσης της φτώχειας σε παγκόσµιο 
επίπεδο και ακόµη η ισότητα των φύλων, η συµµετοχή των γυναικών και των νέων στην 
αναπτυξιακή διαδικασία, η ενεργότερη συµµετοχή των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων 
και η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. (βλέπε αναλυτικά στοιχεία στο 
Κεφάλαιο [3]) 
 
Τη διετία 2004-2005 ξεκίνησε η δροµολόγηση υλοποίησης τριών µεγάλων έργων του ΕΣΟΑΒ 
µε βάση τις προδιαγραφές των προγραµµάτων PHARE της Ε.Ε στις οποίες περιλαµβάνεται 
και η διενέργεια αξιολογήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις δραστηριότητες που θα 
χρηµατοδοτηθούν. 
 
 
 
4 Εισήγηση DAC  

 
Ανάληψη της ευκαιρίας της τρέχουσας µεταφοράς αρµοδιοτήτων ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
οργανωτικές δοµές θα προωθούν την αποτελεσµατική και αποδοτική επίτευξη των στόχων 
και αντικειµενικών σκοπών αναπτυξιακής συνεργασίας. 
 
4 Ελληνικές δράσεις για την υλοποίηση της εισήγησης 

 
Αµέσως µετά την πρώτη Επιθεώρηση της DAC (Peer Review) το έτος 2002, µεταφέρθηκε το 
σύνολο των αρµοδιοτήτων και των πόρων του προϋπολογισµού της αναπτυξιακής βοήθειας 
από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΟ) στην Υ∆ΑΣ ή “Hellenic International 
Development Co-operation Department – HELLENIC AID του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Πρόκειται για Υπηρεσία που ιδρύθηκε το έτος 1999, µε βάση το Άρθρο 18 του Ν. 2731/1999 
(ΦΕΚ 138/Α΄/5-7-1999), µε κύρια ευθύνη της το συντονισµό, την επίβλεψη και την προώθηση 
δράσεων αναπτυξιακής βοήθειας όλων των µορφών. 
 
Για να εξασφαλισθεί ότι οι οργανωτικές δοµές θα προωθούν την αποτελεσµατική και 
αποδοτική επίτευξη των στόχων και αντικειµενικών σκοπών αναπτυξιακής συνεργασίας, η 
Ελληνική πολιτεία: 

- Ανέθεσε στην Υ∆ΑΣ τον πλήρη συντονισµό, εποπτεία, επίβλεψη και υλοποίηση 
δράσεων επείγουσας ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας της Ελληνικής 
αναπτυξιακής βοήθειας,  

- ενεργοποίησε την «Εθνική Συµβουλευτική Επιτροπή για θέµατα ΜΚΟ»,  
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- στελέχωσε την Υ∆ΑΣ µε οµάδα εµπειρογνωµόνων ειδικών σε θέµατα διεθνούς 
αναπτυξιακής συνεργασίας µε αρµοδιότητες το σχεδιασµό, τη διοίκηση, τη διαχείριση 
και την υλοποίηση του 2ου ΠΠΑΣΒΕ, τους οποίους και κατάρτισε περαιτέρω στο 
εξωτερικό,  

- δηµιουργεί «Γραφεία Πεδίου» αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδος στις 
αναπτυσσόµενες χώρες εντός των κατά τόπους Ελληνικών ∆ιπλωµατικών Αρχών, 
προσωπικό των οποίων έχει ορισθεί ως “Development Officers”, προβλέφθηκε 
επίσης η απόσπαση υπαλλήλων σε Αρχές του εξωτερικού, ώστε να παρακολουθούν 
και να συντονίζουν την υλοποίηση  προγραµµάτων/έργων αναπτυξιακής 
συνεργασίας, ενώ η HELLENIC AID αποστέλλει επανειληµµένως  προσωπικό σε 
χώρες όταν συµβαίνουν φυσικές καταστροφές,  

- συνέχισε να παρακολουθεί µε προσωπικό από τις Υ∆ΑΣ-2 & Υ∆ΑΣ-3 ∆/νσεις τις 
συνεδριάσεις των ∆ικτύων και των Οµάδων Εργασίας της Ε.Ε και της DAC/ΟΟΣΑ, 

- προβλέπει τη δυνατότητα ανακατανοµής των διατιθέµενων πιστώσεων στους Φορείς 
υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας για την καλύτερη κατ’ έτος 
απορρόφησή τους ή για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. Το σύστηµα είναι 
ευέλικτο ώστε να διευκολύνεται το έργο των Φορέων, 

- οργάνωσε ορθολογικά τις υπεύθυνες κρατικές Υπηρεσίες (ΥΠΕΣ∆∆Α, ΥΠΕΘΑ, 
ΥΠΥΓΠΡ, ΥΠΓΑΤ, ΥΠ∆ΗΜΤΑ, ΕΚΑΒ, κλπ.) οι οποίες απαιτείται να ευρίσκονται 
πάντοτε σε ετοιµότητα, ούτως ώστε να ανταπεξέρχονται σε πολύ σύντοµο χρονικό 
διάστηµα στις απαιτήσεις των διεθνών επειγουσών καταστάσεων. (βλέπε 
περισσότερες λεπτοµέρειες στο Κεφάλαιο [6]). 

 
Επιπροσθέτως, η νέα νοµοθετική πρωτοβουλία που προετοιµάζεται και θα συµπληρώνει το 
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, προβλέπει τη δηµιουργία Ανεξάρτητου Γραφείου Αξιολόγησης, 
για την υποστήριξη πολιτικής. 
 
 
 
5 Εισήγηση DAC  

 
Ανάπτυξη µιας οµάδας ειδικών επί της αναπτυξιακής βοήθειας για να διοικήσουν και 
υλοποιήσουν το πρόγραµµα βοήθειας, και κατά τη µετάθεσή τους στις κύριες αποδέκτριες 
βοήθειας χώρες. 
 
5 Ελληνικές δράσεις για την υλοποίηση της εισήγησης 

 
Το εξειδικευµένο προσωπικό που χειρίζεται τα θέµατα της Ελληνικής διεθνούς αναπτυξιακής 
συνεργασίας εργάζεται κυρίως στην Υ∆ΑΣ - HELLENIC AID του ΥΠΕΞ καθώς και στους 
Φορείς υλοποίησης προγραµµάτων (Υπουργεία και Ν.Π).  
 
Το υπόψη προσωπικό έχει επιλεγεί εις τρόπον ώστε να περιλαµβάνει στελέχη µε 
επιστηµονική κατάρτιση, που πολλά από αυτά κατέχουν ειδικά πτυχία και µεταπτυχιακούς 
τίτλους Ανωτάτων Σχολών του εσωτερικού και του εξωτερικού, γνωρίζουν µια ή δύο ξένες 
γλώσσες, διαθέτουν πολύτιµη διεθνή εµπειρία και µέρος αυτών είναι απόφοιτοι και της 
Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ελλάδος – ΕΣ∆∆ (Οικονοµολόγοι, ∆ιεθνολόγοι, 
Πολιτικοί Επιστήµονες, Νοµικοί, Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Υγειονοµικοί 
και άλλοι). 
 
Είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα η νέα κεντρική Υπηρεσία παροχής αναπτυξιακής 
βοήθειας HELLENIC AID, να έχει προσωπικό µε γνώσεις και εµπειρογνωµοσύνη στις αρχές 
και τις πρακτικές της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας. Με την ευκαιρία της µεταφοράς του 
συνόλου των αρµοδιοτήτων των ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων από το ΥΠΟΟ στο ΥΠΕΞ το 
2002, µεταφέρθηκε στην Υ∆ΑΣ αριθµός Εµπειρογνωµόνων ειδικών σε θέµατα διεθνούς 
αναπτυξιακής συνεργασίας µε αρµοδιότητες το σχεδιασµό, τη διοίκηση, τη διαχείριση και την 
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υλοποίηση του 2ου ΠΠΑΣΒΕ (ΦΕΚ 153/Γ΄/2-7-2003). Με τον τρόπο αυτό η Υ∆ΑΣ 
στελεχώθηκε και µε έµπειρο προσωπικό από το ΥΠΟΟ. Στη συνέχεια, άλλο έµπειρο 
προσωπικό ανακλήθηκε από το εξωτερικό (κυρίως από τη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία 
στην Ε.Ε και προσωπικό της Ε.Ε).   
 
∆ηµιουργήθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, «Γραφεία Πεδίου» αναπτυξιακής βοήθειας της 
Ελλάδος στις αναπτυσσόµενες χώρες, εντός των κατά τόπους Ελληνικών ∆ιπλωµατικών 
Αρχών, προσωπικό των οποίων έχει ορισθεί ως “Development Officers” και ασχολείται ειδικά 
µε θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και 
αποδοτικότητα των προγραµµάτων/έργων της αναπτυξιακής βοήθειας και να βελτιωθεί ο 
εσωτερικός συντονισµός καθώς και η συνεργασία µε τις επιτόπιες Αρχές.  
 
Προβλέφθηκε επίσης η απόσπαση υπαλλήλων από το κέντρο σε Ελληνικές Αρχές του 
εξωτερικού, ώστε να παρακολουθούν και να συντονίζουν την υλοποίηση  
προγραµµάτων/έργων αναπτυξιακής συνεργασίας, ενώ η HELLENIC AID αποστέλλει 
επανειληµµένως  προσωπικό σε χώρες όταν συµβαίνουν φυσικές καταστροφές, για την 
εξασφάλιση ορθολογικής διανοµής της ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας, 
 
Αναµένεται στο µέλλον η ακόµη µεγαλύτερη εµπλοκή των Ελληνικών Πρεσβειών και η 
τοποθέτηση περισσότερων “Development Officers” σε αυτές, στις Χώρες Προτεραιότητος, 
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των προγραµµάτων/έργων της 
αναπτυξιακής βοήθειας και να βελτιωθεί ο εσωτερικός συντονισµός καθώς και η συνεργασία 
µε τις επιτόπιες Αρχές.  
 
Στο πλαίσιο αυτό εντός του 2006 προβλέπεται η δηµιουργία «Γραφείου της HELLENIC AID» 
στο Κολόµπο της Σρι Λάνκα υπαγόµενο στην Πρεσβεία του Νέου ∆ελχί και η τοποθέτηση 
εξειδικευµένου προσωπικού (Development Officer), προκειµένου συντονίσει και εποπτεύσει 
την παροχή από πλευράς της Ελλάδος βοήθειας αναδιάρθρωσης, αποκατάστασης και 
ανάπτυξης στη χώρα, ύψους 11,50 εκατ. ΕΥΡΩ. Πρόκειται για τη συµµετοχή της Ελλάδος 
στο “Reconstruction Plan” που εκπόνησε η χώρα αυτή σε συνεργασία µε ∆ιεθνείς 
Οργανισµούς (βλέπε περισσότερα στο Κεφάλαιο [14]).    
 
Με γνώµονα τη συνεχή κατάρτιση των στελεχών της, η  HELLENIC AID εκπαιδεύει το 
προσωπικό στις σύγχρονες µορφές αναπτυξιακής συνεργασίας, µε τη βοήθεια ∆ιεθνών 
Οργανισµών και άλλων δωρητριών χωρών µε µακρόχρονη εµπειρία στο αντικείµενο της 
παροχής βοήθειας.  
 
Προσωπικό της Υ∆ΑΣ-3 ∆/νσης παρακολουθεί τις συνεδριάσεις των ∆ικτύων και των 
Οµάδων Εργασίας της Ε.Ε και της Υ∆ΑΣ-2 ∆/νσης της DAC/ΟΟΣΑ. 
 
 
 
6 Εισήγηση DAC  

 
Υιοθέτηση µιας πιο ολοκληρωµένης και προγραµµατικής πρόσβασης, ως προς τον 
προγραµµατισµό κατά χώρα και τον προϋπολογισµό, που θα υποστηρίζεται από ετήσιες 
υψηλού επιπέδου συσκέψεις µε αποκλειστικό αντικείµενο θέµατα αναπτυξιακής 
συνεργασίας. 
 
6 Ελληνικές δράσεις για την υλοποίηση της εισήγησης 

 
Η ∆ιυπουργική «Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισµού των ∆ιεθνών Οικονοµικών 
Σχέσεων»  (ΕΟΣ∆ΟΣ) έχει ως αντικείµενο, τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών 
και στοιχείων σχετικά µε το συντονισµό και την οργάνωση των διεθνών οικονοµικών 
σχέσεων της χώρας καθώς και τη µελέτη και επεξεργασία τους, την παρακολούθηση της 
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εκτέλεσης των διεθνών οικονοµικών συµφωνιών και τη σύνταξη σχετικών προγραµµάτων και 
προτάσεων.  
 
Εκτός των άλλων αντικειµένων της σχετικά µε τις εξωτερικές οικονοµικές και εµπορικές 
σχέσεις της Ελλάδος, η «Επιτροπή» είναι αρµόδια και για το σχεδιασµό της εθνικής πολιτικής 
και στρατηγικής της αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας. Στην ΕΟΣ∆ΟΣ συµµετέχουν ο 
Υπουργός Εξωτερικών ως Πρόεδρος, ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο Υπουργός 
Ανάπτυξης, ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών 
και Υπουργοί κατά περίπτωση αρµόδιοι για το συζητούµενο θέµα ως µέλη. 
 
Η «Επιτροπή» αποτελεί το υψηλού επιπέδου σώµα λήψης αποφάσεων για κάθε θέµα που 
σχετίζεται µε τις δραστηριότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας (στρατηγική, 
προγραµµατισµός, προϋπολογισµός, χωρική – τοµεακή κατανοµή της βοήθειας κλπ.). Οι 
αποφάσεις της έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα. Η «Επιτροπή» υποβάλλει εντός του Νοεµβρίου 
εκάστου έτους «Ετήσια ΄Εκθεση» στην Επιτροπή Εξωτερικών και Αµύνης του Κοινοβουλίου, 
µε αντικείµενο την υλοποίηση του προγράµµατος αναπτυξιακής βοήθειας κατά το 
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Την υπόψη «Έκθεση» καταρτίζει και υποβάλλει στην 
ΕΟΣ∆ΟΣ, εντός του Οκτωβρίου εκάστου έτους, η Υ∆ΑΣ – HELLENIC AID του ΥΠΕΞ (Άρθρο 
19, Ν. 2731/1999). 
 
 
 
7 Εισήγηση DAC  

 
∆ιεξαγωγή αξιολόγησης προγραµµάτων παροχής υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 
αύξηση της υποστήριξης δράσεων στον τοµέα των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών. 
 
7 Ελληνικές δράσεις για την υλοποίηση της εισήγησης 

 
Κατά τη διάρκεια των προηγουµένων ετών η HELLENIC AID προέβη σε σειρά διαπιστώσεων 
όσον αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης προγραµµάτων παροχής υποτροφιών τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. Αναγνωρίζεται ότι η παροχή υποτροφιών πρέπει να ενσωµατωθεί πιo 
αποτελεσµατικά, στις στρατηγικές αναπτυξιακής βοήθειας ανά χώρα, στις ανάγκες των 
τοπικών αγορών των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι υπότροφοι, καθώς και στις 
ανάγκες ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων των χωρών αυτών. Έχοντας κατανοήσει τα 
προβλήµατα η Υ∆ΑΣ-4 ∆/νση προβαίνει στη διαδικασία εξυγίανσης του συστήµατος µε αργά 
αλλά σταθερά βήµατα (βλέπε περισσότερα στο Κεφάλαιο [15]).   
 
Ο τοµέας των «Κοινωνικών Υποδοµών και Υπηρεσιών» αποτελεί παραδοσιακά τοµέα 
προτεραιότητος δράσεων της Ελλάδος. Η συνολική εικόνα παροχής ODA στον τοµέα αυτό τα 
τελευταία τρία έτη, είχε ως εξής: 
2004: 244,42 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ  
2003: 191,50 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
2002:   87,22 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
 
Ειδικότερα:  
Βασική εκπαίδευση: 
2004: 36,27 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
2003: 32,74 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
2002:   0,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
 
Βασική υγεία: 
2004: 10,55 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
2003: 18,20 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
2002:   1,53 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
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8 Εισήγηση DAC  

 
∆ιερεύνηση ευκαιριών για τον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών, για παράδειγµα σε σχέση µε 
την επιλογή προγραµµάτων και σε σχέση µε τα προγράµµατα παροχής υποτροφιών 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
8 Ελληνικές δράσεις για την υλοποίηση της εισήγησης 

 
Η HELLENIC AID δηµιούργησε το 2005 ένα νέο τύπο προκήρυξης έργων αναπτυξιακής 
συνεργασίας που απευθύνθηκε σε Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ. Επικεντρώθηκε η συµβολή 
της Ελλάδος στην αναπτυξιακή διαδικασία 18-20 χωρών. Τροποποιήθηκαν πλήρως οι 
εγγυήσεις διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας, µέσα από την προκήρυξη.  
 
Η νέα προκήρυξη για προγράµµατα που υπεβλήθησαν στην HELLENIC AID το 2005, 
ουσιαστικά προέβλεπε: 
� την ίδια συµµετοχή των Φορέων στον προϋπολογισµό των χρηµατοδοτούµενων 

προγραµµάτων 
� όταν πρόκειται για Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες ή για Σωµατεία, η απόφαση 

απαιτείται να βγαίνει από την πλειοψηφία της Συνέλευσης, όταν είναι Σωµατείο ή να είναι 
ενηµερωµένα τουλάχιστον τα 2/3 των µελών, όταν πρόκειται για Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία, προκειµένου να µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν για ποσά 
κάτω των 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ, ενώ για ποσά πάνω των 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ, ως προϋπόθεση 
τέθηκε να υπάρχει εγγυητική επιστολή από Ελληνική Τράπεζα, ώστε το Ελληνικό 
∆ηµόσιο να µη χάνει ποτέ τα χρήµατά του και να υπάρχει ακόµα ένας ελεγκτικός 
µηχανισµός, που θα ελέγχει εάν συγκεκριµένη ΜΚΟ που χρηµατοδοτείται, έχει την 
απαιτούµενη δοµή για να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά και διαφανώς στο έργο, το οποίο 
αναλαµβάνει να κάνει και το οποίο συγχρηµατοδοτεί το Υπουργείο Εξωτερικών. 

� προτάσεις προγραµµάτων που υποβάλλουν οι ΜΚΟ γίνονται αναπόσπαστο τµήµα της 
συγκεκριµένης πια και σαφούς σύµβασης, που υπογράφουν µε το ΥΠΕΞ 

� εάν ένας από τους όρους της σύµβασης δεν εκπληρωθεί από ΜΚΟ η HELLENIC AID 
έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και στη συνέχεια το Ελληνικό 
∆ηµόσιο να µη χάσει τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου, η τράπεζα δε, που έχει 
δώσει την απαιτούµενη εγγύηση να αναλάβει την ευθύνη, να ζητήσει πίσω τα χρήµατα 
από τη ΜΚΟ 

 
Η Υ∆ΑΣ είναι πεπεισµένη ότι µε αυτό τον τρόπο ακολουθείται ένα σύστηµα ελέγχου 
απολύτως προσαρµοσµένο στα διεθνή πρότυπα και δίδεται η δυνατότητα να διαφυλαχθεί η 
διαφάνεια αλλά και η αποτελεσµατικότητα (βλέπε περισσότερα στο Κεφάλαιο [18]). 
    

Επιπροσθέτως, η διαδικασία των στρατηγικών κατά χώρα, αλλά και παράλληλα η συνολική 
προσέγγιση που ακολουθείται, δίνει την δυνατότητα στην Ελλάδα να προβαίνει σε ετήσιες 
κατανοµές πιστώσεων σε  Χώρες Προτεραιότητος και σε κύριους Τοµείς βοήθειας και να 
επιλέγει εν συνεχεία ανάλογα τα κατάλληλα Υπουργεία, Νοµικά Πρόσωπα, ΜΚΟ ή 
Πανεπιστήµια, που συµβάλλουν µε τον καλύτερο τρόπο στους στόχους που έχουν τεθεί.    
  
 
 
 
9 Εισήγηση DAC  

 
Επιδίωξη πιο στρατηγικής και ολοκληρωµένης πρόσβασης όσον αφορά στην πολυµερή 
βοήθεια και απασχόληση µε αντικείµενο τη σύσφιξη των διαύλων διµερούς και πολυµερούς 
βοήθειας. 
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9 Ελληνικές δράσεις για την υλοποίηση της εισήγησης 
 
Κάθε Υπηρεσία του Ελληνικού Κράτους, Υπουργείο ή Ν.Π, ανάλογα µε το αντικείµενο και τις 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από ∆ιεθνείς Συµβάσεις, µπορεί να παρέχει πιστώσεις για 
διεθνείς αναπτυξιακούς σκοπούς, µέσω ∆ιεθνών Οργανισµών. Εποµένως, η πολυµερής 
αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχεται από την Ελλάδα µέσω διαφόρων ∆ιεθνών 
Αναπτυξιακών Οργανισµών, Περιφερειακών Αναπτυξιακών Τραπεζών και µέσω της Ε.Ε, δεν 
έχει µόνο µία πηγή.  
 
Βοήθεια παρέχεται επίσης και σε περιπτώσεις, εκτάκτων αναγκών ή άλλων “ad hoc” 
αναγκών, µέσω ειδικών ∆ιαχειριστικών Ταµείων (Trust Funds) που ιδρύονται κατά 
περίπτωση για συγκεκριµένους σκοπούς από ∆ιεθνείς Αναπτυξιακούς Οργανισµούς (βλέπε 
περισσότερα στο Κεφάλαιο [12]). 
 
Η ανάπτυξη της δια-κυβερνητικής συνεργασίας και του συντονισµού αρχικά 
πραγµατοποιείται µε την παρακολούθηση των εργασιών των ∆ιεθνών Οργανισµών και των 
Περιφερειακών Αναπτυξιακών Τραπεζών. Στην φάση αυτή πραγµατοποιείται η αναγνώριση 
των προγραµµάτων, για τα οποία δύναται να υπάρξει συνεργασία µε το Ελληνικό 
Πρόγραµµα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Στη συνέχεια ακολουθούν διαβουλεύσεις 
για τον καθορισµό των όρων και συνεργασιών αυτών και προωθούνται οι διαδικασίες για την 
υπογραφή Συµφωνιών συνεργασίας (Trust Fund Agreements ή Contribution Agreements) 
µεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και των Οργανισµών αυτών. Η χρηµατοδότηση των 
επιλεγέντων προγραµµάτων γίνεται µε την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. 
 
Συναφώς και για την επίτευξη βελτιωµένης αποτελεσµατικότητος και συντονισµού µεταξύ 
των διαύλων διµερούς και πολυµερούς βοήθειας µεταφέρθηκαν από το Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Εξωτερικών µε το Π.∆ 159 (ΦΕΚ 140/Α΄/17-6-
2002), σειρά θεµάτων που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της Ελλάδος στους ακόλουθους 
∆ιεθνείς Οργανισµούς: Συµβούλιο της Ευρώπης (εκπαιδευτικά προγράµµατα), θέµατα της 
∆ιεθνούς Σύµβασης κλίµατος, της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Agenda 21 των Η.Ε, καθώς 
και το Πρόγραµµα περιβάλλοντος των Η.Ε (UNEP), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών 
Ερευνών (CERN), το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο των Η.Ε (ECOSOC) και η 
Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη (ECE) στην οποία περιλαµβάνονται το Εθνικό 
Γραφείο ∆ιευρωπαϊκού Αυτοκινητοδρόµου Βορρά-Νότου (ΤΕΜ), η Επιτροπή Μεταφορών και 
η ∆ιάσκεψη των Η.Ε για το ∆ίκαιο της Θαλάσσης, ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας 
(FAO) και ο Οργανισµός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) και τέλος η παρακολούθηση 
των ∆ιεθνών Συµφωνιών Βασικών Προϊόντων.    
 
 
10 Εισήγηση DAC  
 
Αρχή αναφοράς στατιστικών στοιχείων στο σύστηµα CRS της DAC. 
 
10 Ελληνικές δράσεις για την υλοποίηση της εισήγησης 
 
Μετά τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων του συντονισµού της παρεχόµενης αναπτυξιακής 
βοήθειας από το ΥΠΟΟ στο ΥΠΕΞ το έτος 2002, τη στατιστική κάλυψη του 2ου ΠΠΑΣΒΕ 
ανέλαβε η Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση. Έκτοτε η HELLENIC AID ανέθεσε σε τεχνικό γραφείο παραγωγής 
λογισµικού την έναρξη µελέτης για την κάλυψη των αναγκών συµπλήρωσης του τρίτου  
Στατιστικού Ερωτηµατολογίου “Creditor Reporting System – CRS” της DAC. Σηµειώνεται ότι 
πριν από το 2002 η Ελλάς είχε ζητήσει περίοδο χάριτος ώστε να προβεί στην αναβάθµιση 
του υπάρχοντος στατιστικού συστήµατός της, ώστε αυτό να αποκτήσει τη δυνατότητα 
αναφοράς στατιστικών στοιχείων σύµφωνα µε το CRS.  

 
Μετά το τέλος της νεότερης αναβάθµισης του στατιστικού συστήµατος της Υ∆ΑΣ, µε τη 
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χρησιµοποίηση των υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν σε 
στενή συνεργασία µε το προσωπικό της Υ∆ΑΣ-2 ∆/νσης, διενεργήθηκαν δοκιµές ορθότητος 
αποτελεσµάτων (test runs) µε απόλυτη επιτυχία. Έτσι το έτος 2003 το Γραφείο Στατιστικής 
της Υ∆ΑΣ-2 ∆/νσης ήταν σε θέση να ξεκινήσει, για πρώτη φορά, την ετήσια αναφορά 
στατιστικών στοιχείων στο περιπλοκότερο και αναλυτικότερο στατιστικό ερωτηµατολόγιο 
“CRS” της DAC. Τα αποτελέσµατα ήταν άριστα και αναγνωρίσθηκαν από την Υπηρεσία 
Στατιστικής της DAC/ΟΟΣΑ (βλέπε περισσότερα στο Κεφάλαιο [10]).  
 
 
 
11 Εισήγηση DAC  
 
Θέση σε εφαρµογή ταχύτατα συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
 
11 Ελληνικές δράσεις για την υλοποίηση της εισήγησης 
 
Το οργανόγραµµα της Υ∆ΑΣ – HELLENIC AID προβλέπει τη δηµιουργία «Γραφείου 
Αξιολόγησης - Evaluation Office» (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [II]). Αρµοδιότητα του υπόψη 
Ανεξάρτητου Γραφείου είναι η περιστασιακή, αλλά συστηµατική και αναλυτική εκπόνηση ex 
post αξιολογήσεων, σχεδιασµένων για να καλύπτουν θέµατα αποδοτικότητος, 
αποτελεσµατικότητος, συνάφειας, αντίκτυπου και διαχρονικότητος των χρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων/έργων αναπτυξιακής συνεργασίας. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων 
σκοπό έχουν να παρέχουν στη διοίκηση προτάσεις για βελτίωση ή για αλλαγές στις 
στρατηγικές προγραµµάτων/έργων. Το Γραφείο Αξιολόγησης της Υ∆ΑΣ δεν έχει λειτουργήσει 
εισέτι.   
 
Αντί αυτού, λειτουργεί στο πλαίσιο της Υ∆ΑΣ, «Μηχανισµός – Σύστηµα Παρακολούθησης 
Έργου» (Performance Monitoring System). Σκοπός του να παρακολουθεί και να ενηµερώνει 
την πολιτική ηγεσία και την Υ∆ΑΣ - HELLENIC AID, κατά πόσο επιτυγχάνονται οι τεθέντες 
στόχοι, στο πλαίσιο των MDGs. 
  
Το σύστηµα έχει δοµηθεί γύρο από µια σειρά ιεραρχηµένων αντικειµενικών στόχων, που 
συνδέει τις δραστηριότητες και τη διαθέσιµη βοήθεια µε ενδιάµεσα αποτελέσµατα και 
στρατηγικούς στόχους, µέσω µιας σχέσης αιτίου – αιτιατού.  
 
Κατ’ αυτήν την έννοια, στελέχη των ∆ιευθύνσεων της Υ∆ΑΣ καθώς και Πρεσβειών της 
Ελλάδος, διενεργούν ποιοτικούς ελέγχους, τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, όσο και µετά 
την ολοκλήρωση των προγραµµάτων/έργων αναπτυξιακής συνεργασίας (ex post evaluation). 
Το «σύστηµα παρακολούθησης έργου» είναι συνήθης δραστηριότητα, που απαιτεί συλλογή 
πληροφοριών, ανάλυση και αναφορά αποτελεσµάτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα.   
 
Παρόλο που η «Αξιολόγηση» και το «Σύστηµα Παρακολούθησης Έργου» είναι διαφορετικές 
δραστηριότητες, θα µπορούσαν µε τον κατάλληλο συντονισµό να γίνουν συµπληρωµατικές. 
Η «Αξιολόγηση» θα πρέπει να είναι στενά συνδεδεµένη ή ενσωµατωµένη µε το «Σύστηµα 
Παρακολούθησης Έργου». Συχνά οι πληροφορίες από το «Σύστηµα Παρακολούθησης 
Έργου» αποτελούν το έναυσµα της ανάγκης εκπόνησης «Αξιολόγησης», ιδιαιτέρως όταν 
παρατηρηθούν µη αναµενόµενα αποτελέσµατα (θετικά ή αρνητικά) µεταξύ σχεδιασµού και 
αποτελεσµάτων.            
 
Σηµειώνεται ότι η νέα νοµοθετική πρωτοβουλία που προετοιµάζει η Ελληνική Πολιτεία θα 
προβλέπει την ανάπτυξη οργάνου αξιολόγησης, για την υποστήριξη πολιτικής (βλέπε 
περισσότερα στο Κεφάλαιο [5]). 
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12 Εισήγηση DAC  
 
∆έσµευση σε υψηλό επίπεδο, ότι η συνοχή πολιτικών για τη µείωση της φτώχειας αποτελεί 
αντικειµενικό σκοπό όλης της διοίκησης και προσαρµογή των υπαρχουσών δοµών ώστε να 
υιοθετήσουν πιο συστηµατική αντιµετώπιση των θεµάτων συνάφειας πολιτικών. 
 
12 Ελληνικές δράσεις για την υλοποίηση της εισήγησης 
 
Η Ελλάς αναγνωρίζει ότι προϋπόθεση για τη µείωση της φτώχειας και την επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDGs) στις αναπτυσσόµενες χώρες, είναι η υιοθέτηση 
αλληλοσυµπληρούµενων και συναφών πολιτικών (policy coherence), σε ευρύ φάσµα 
εµπορικών, χρηµατο-οικονοµικών, κοινωνικών, αγροτικών και περιβαλλοντικών θεµάτων, 
καθώς και θεµάτων χρηστής διακυβέρνησης και συρράξεων. Στο πλαίσιο αυτό η HELLENIC 
AID υποστήριξε δράσεις που συζητούνται σε διεθνή “fora” και προωθούν τη συνοχή 
πολιτικών και συγχρόνως κινήθηκε στην κατεύθυνση ενίσχυσης της συνοχής των 
εσωτερικών πολιτικών υπέρ των αναγκών των αναπτυσσόµένων χωρών. Ειδικότερα, 
δραστηριοποιήθηκε στους τοµείς του διεθνούς εµπορίου, του ξεπλύµατος χρήµατος, της 
σχέσης φτώχειας και φύλου, της παράνοµης διακίνησης προσώπων, της µετανάστευσης, του 
οργανωµένου εγκλήµατος, της χρηστής διακυβέρνησης, της καταπολέµησης της 
τροµοκρατίας και της περιβαλλοντικής βιωσιµότητος (βλέπε περισσότερα στο Κεφάλαιο [7]).   
 
 
 
13 Εισήγηση DAC  
 
Αύξηση των προσπαθειών για την ενηµέρωση των Βουλευτών και της κοινής γνώµης για τα 
αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν και τον αναπτυξιακό αντίκτυπο των χρηµατοδοτηθέντων 
προγραµµάτων από το Ελληνικό κρατικό πρόγραµµα βοήθειας. 
 
13 Ελληνικές δράσεις για την υλοποίηση της εισήγησης 
 
Η Υ∆ΑΣ αύξησε τη ροή πληροφόρησης προς τα µέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και την 
κοινή γνώµη της Χώρας µας, όσον αφορά στα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται και στον 
αναπτυξιακό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα 
διµερούς κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό διανεµήθηκαν ευρέως 
(Ελληνικές Πρεσβείες, Μόνιµες Ελληνικές Αντιπροσωπείες σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς, 
Υπουργεία, ηγεσία ΥΠΕΞ, Βουλευτές µέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Αµύνης, ξένες 
Πρεσβείες στην Αθήνα, Έλληνες Ευροβουλευτές, κ.α.), τόσο η ετήσια Έκθεση έτους 2003 της 
HELLENIC AID, όσο και εγχειρίδιο µε τίτλο «Η Συµβολή της Ελλάδος στην Πορεία Επίτευξης 
των Στόχων της Χιλιετίας», που είχε εκπονήσει η Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση. ∆ιανεµήθηκε επίσης ευρέως 
Λεύκωµα της Υ∆ΑΣ εκπονηθέν από την Υ∆ΑΣ-4 ∆/νση µε τίτλο «Ελλάδα: Παγκόσµια ∆ύναµη 
Ανθρωπιάς». 
 
Επίσης παρασχέθηκε συνεχής και ουσιαστική πληροφόρηση στους εµπλεκόµενους Φορείς 
που αναλαµβάνουν προγράµµατα/έργα αναπτυξιακής συνεργασίας στο εξωτερικό, ενώ 
επελέγη η υλοποίηση των αρτιότερων δράσεων από τους πλέον κατάλληλους και έµπειρους 
Φορείς για την αναπτυξιακή εκπαίδευση νέων και για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώµης σε θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας και δράσεων της Υ∆ΑΣ.  
 
Στο πλαίσιο αυτό η HELLENIC AID διοργάνωσε µε επιτυχία στην Κοµοτινή (Ιούνιος 2005) 
συναυλία της διεθνούς φήµης καλλιτέχνιδος και Πρέσβειρας καλής θελήσεως της UNICEF 
κας. Νάνας Μούσχουρη (πρόγραµµα «HELLENIC AID: Ελλάδα Παγκόσµια ∆ύναµη 
Ανθρωπιάς»). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης µοιράσθηκε και σχετικό πληροφοριακό υλικό. 
Σε συνεργασία µε τον εξειδικευµένο Οργανισµό των Η.Ε «Παγκόσµιο Πρόγραµµα Σίτισης» 
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(World Food Programme – WFP), ο οποίος είναι βασικός διαχειριστής της παγκόσµιας 
επισιτιστικής βοήθειας, η Υ∆ΑΣ διοργάνωσε σεµινάριο (Μάϊος 2005) µε θέµα "Συµµετοχή 
Ελληνικών ΜΚΟ σε προγράµµατα του “World Food Programme”. Επίσης η HELLENIC AID 
συµµετείχε (Ιούνιος 2005) στο πρόγραµµα “Walk the World” ένα ετήσιο γεγονός που 
οργανώνει ταυτόχρονα σε όλο τον κόσµο το WFP των Η.Ε στο πλαίσιο της καµπάνιας για 
την καταπολέµηση του υποσιτισµού, για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών 
και την εξεύρεση πόρων για την οριστική εξάλειψη της πείνας για 300 εκατοµµύρια παιδιά 
(βλέπε περισσότερα στο Κεφάλαιο [8]). 
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3. 
 

 
Η Συµβολή της Ελλάδος στην Πορεία Επίτευξης  

των «Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας» 
(Millennium Development Goals - MDGs) 

 

 
Η «∆ιακήρυξη της Χιλιετίας» (Millennium Declaration), που υπεγράφη το έτος 2000 είναι το 
επιστέγασµα διαφόρων Συνόδων κορυφής των Η.Ε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, 
όπως η “World Summit for Children” (1990), η “Earth Summit on the Environment” (Rio 
1992), η “Cairo Population Summit” (1994), η “World Conference on Women” (Beijing 1995) 
και η “World Food Summit” (1996). Η ∆ιακήρυξη της Χιλιετίας αποτελεί την κυριότερη και 
ουσιωδέστερη προσπάθεια της διεθνούς κοινότητος να αντιµετωπίσει δραστικά ακανθώδη 
θέµατα όπως, η παγκόσµια φτώχεια, η προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας, των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Άλλωστε, αποτελεί πλέον κοινό 
τόπο ότι, δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια, ούτε ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη, 
όµως προϋπόθεση ανάπτυξης και ασφάλειας είναι ο σεβασµός των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων.       
 
Το κείµενο της «∆ιακήρυξης της Χιλιετίας» µαζί µε το κείµενο «Οµοφωνίας του Μοντερρέϋ» 
(Monterrey Consensus) του έτους 2002, αποτελούν µια µορφή οδικού χάρτη για τον 21ο 
αιώνα, που απολαµβάνει πρωτοφανή υποστήριξη από ανώτατα πολιτικά κλιµάκια των 
ανεπτυγµένων και των αναπτυσσοµένων χωρών, από την κοινωνία των πολιτών και από τα 
κυριότερα αναπτυξιακά Ιδρύµατα, µε κοινό όραµα να προάγουν την παγκόσµια συνεργασία 
(partnership) για την καταπολέµηση της φτώχειας. Αποτελούν την πρώτη κοινή διεθνή 
ηµερήσια διάταξη για την µείωση της φτώχειας, και θέτουν συγκεκριµένα χρονικά όρια και 
ύψη δαπανών για την επίτευξη οκτώ απτών Στόχων (Millennium Development Goals – 
MDGs). Οι διεθνείς αυτοί Αναπτυξιακοί Στόχοι προβλέπουν τη µείωση της φτώχειας  σε 
πολλές διαστάσεις, µε έτος βάσης το 1990, είναι ανθρωποκεντρικοί, µετρίσιµοι και οι 
περισσότεροι έχουν χρονικό όριο επίτευξης το έτος 2015 (βλέπε ανάπτυξη των Στόχων στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [Ι]).    
 
Οι πρώτοι επτά (7) Στόχοι επικεντρώνουν το ενδιαφέρον στη µείωση της φτώχειας σε όλες 
τις µορφές ήτοι, έλλειψη ή απουσία εισοδήµατος, ελλιπής εκπαίδευση και φροντίδα υγείας, 
πείνα, ισότητα των φύλων, υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Η επίτευξη των Στόχων 
προϋποθέτει τη συµβολή τόσο των δωρητριών όσο και των αποδεκτριών βοήθειας χωρών. 
Οι δωρήτριες έχουν αναλάβει την ευθύνη να συµβάλουν µε τέτοιο τρόπο ώστε οι 
αποδέκτριες να επιτύχουν τους πρώτους επτά Στόχους και συγχρόνως να προβούν στις 
δέουσες ενέργειες για την επίτευξη του όγδοου. Ο τελευταίος Στόχος, η προώθηση δηλαδή 
της παγκόσµιας συνεργασίας για την ανάπτυξη, αφορά στα µέσα για την επίτευξη των επτά 
πρώτων Στόχων. Οι αποδέκτριες αντιστοίχως έχουν δεσµευθεί να βελτιώσουν τους θεσµούς 
τους, να καταπολεµήσουν τη διαφθορά και να εντάξουν όλες τις οµάδες του πληθυσµού τους 
στην αναπτυξιακή διαδικασία.           
 
Όλες οι µελέτες και οι προβλέψεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι έχουν γίνει σοβαρά βήµατα 
στην πορεία επίτευξης των Στόχων της Χιλιετίας µέχρι το έτος 2015, απαιτείται όµως να 
γίνουν πολύ περισσότερα, κυρίως στην Αφρικανική ήπειρο, όπου οι δείκτες µέτρησης των 
Στόχων παρουσιάζουν δυστυχώς και αρνητικές αποδόσεις. Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι 
ότι πολλοί ηγέτες Αφρικανικών χωρών συµµετέχουν ενεργώς στη διαδικασία εξεύρεσης των 
κατάλληλων µέτρων που πρέπει να ληφθούν για την έγκαιρη επίτευξη των αναπτυξιακών 
Στόχων. Η πρόσκληση Αφρικανών ηγετών στις εργασίες του G-8 αποτελούν απτό 
παράδειγµα. Στην τελευταία µάλιστα Σύνοδο Κορυφής του G-8 στο Γκλενίγκλς της Σκωτίας 
συζητήθηκε η διαγραφή 40.000 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ από το χρέος δέκα οκτώ (18) από τις πιο 
φτωχές χώρες του πλανήτη, η αύξηση µέχρι το έτος 2010 της βοήθειας στην Αφρική από 
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25.000 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ σε 50.000 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ και η κατάργηση των Ευρωπαϊκών 
επιδοτήσεων, ιδίως των αγροτικών προϊόντων για την ενίσχυση των Αφρικανικών εξαγωγών. 
 
Σηµαντική είναι η συµβολή της “African Union” (Α.U) που υποστηρίζεται από τις δωρήτριες 
χώρες και συµβάλλει στην επίτευξη των προϋποθέσεων για ανάπτυξη, όπως σε θέµατα 
ειρήνης, ασφάλειας και χρηστής διακυβέρνησης. Η A.U αναπτύσσει τις κατάλληλες δοµές και 
θεσµούς για την αποτροπή, διαχείριση και επίλυση των συρράξεων στην Αφρική. Ουσιαστική 
είναι επίσης η συµβολή της “New Partnership for Africa” (NEPAD) που αρχικά ιδρύθηκε από 
µικρή οµάδα Αφρικανών ηγετών και κατόπιν υποστηρίχθηκε από την A.U το 2001. Η NEPAD 
επιδιώκει µακροπρόθεσµα να αλλάξει τη σχέση της Αφρικής µε τη διεθνή κοινότητα, 
στοχεύοντας στην εξάλειψη της φτώχειας, στην επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης για κάθε χώρα 
αλλά και συνολικά για την Αφρικανική ήπειρο, άρση της περιθωριοποίησης της Αφρικής στη 
διαδικασία παγκοσµιοποίησης και προώθηση της ένταξης της στην παγκόσµια οικονοµία, 
καθώς και επιτάχυνση της ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών στην ανάπτυξη.  
 
Η NEPAD στηρίζεται σε πλαίσιο αµοιβαίων υποχρεώσεων µεταξύ δωρητών και αποδεκτριών 
χωρών µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται ένα κλίµα «εταιρικής» σχέσης µεταξύ τους και το 
οποίο αναµένεται µεσο-µακροπρόθεσµα να φέρει θετικά αποτελέσµατα. Ήδη τα πρώτα 
θετικά σηµάδια άρχισαν να διαφαίνονται καθώς αυξηµένες ροές πόρων από τις δωρήτριες 
χώρες δαπανώνται περισσότερο αποδοτικά και αποτελεσµατικά στις αποδέκτριες. Η Αφρική 
χρειάζεται περαιτέρω αφενός κατάργηση των προστατευτικών φραγµών εµπορίου και των 
επιδοτήσεων των προϊόντων των ανεπτυγµένων χωρών και αφετέρου µεταφορά 
τεχνογνωσίας και ανάπτυξη υποδοµών, ώστε να υλοποιήσει µια «πράσινη επανάσταση», να 
αποκτήσει την ικανότητα δηλαδή να παράγει τα τρόφιµα που χρειάζεται για την επιβίωση του 
πληθυσµού της και να ανυψώσει το βιοτικό επίπεδο των φτωχών, το 75% των οποίων 
ασχολείται µε την αγροτική οικονοµία.                
 
Το 2005, πέντε χρόνια µετά τη Σύνοδο Κορυφής της Χιλιετίας (Millennium Summit) και δέκα 
χρόνια πριν από το χρονικό όριο επίτευξης των Στόχων της Χιλιετίας ο κόσµος βρέθηκε σε 
ένα κρίσιµο σταυροδρόµι στην πορεία επίτευξης των MDGs. Η αρχή έγινε µε την 
παρουσίαση του “Millennium Project Global Plan” τον Ιανουάριο. Το Μάρτιο ο Γενικός 
Γραµµατέας των Η.Ε παρουσίασε Έκθεση µε αντικείµενο “Τhe first five years of progress 
after the Millennium Declaration” και ειδική Εργασία µε αντικείµενο “Reform of the United 
Nations”. Ακολούθησε τον Ιούλιο η Σύνοδος του G-8 στη Σκωτία µε βασικό αντικείµενο τη 
διεθνή ανάπτυξη, ενώ στα µέσα Σεπτεµβρίου αρχηγοί κρατών από όλες τις χώρες του 
κόσµου συγκεντρώθηκαν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο Κορυφής της Χιλιετίας + 5 
(Millennium Summit+5) στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου των Η.Ε.  
 

 
 
Το τελικό κείµενο της Συνόδου Κορυφής ήταν πολύ κατώτερο των προσδοκιών. Τα 
αποτελέσµατα ήταν πενιχρά και πάντως όχι τα αναµενόµενα. ∆εν υπήρξε πρόοδος στο θέµα 
της αύξησης της παρεχόµενης αναπτυξιακής βοήθειας ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη των 
Στόχων της Χιλιετίας, καθώς σηµειώθηκαν υπαναχωρήσεις από ορισµένες χώρες που 
αρνήθηκαν να δεσµευθούν από τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει στη ∆ιάσκεψη του 
Μοντερρέϋ το 2002. Έτσι στην τελική ∆ιακήρυξη υιοθετήθηκε η έκφραση «ορισµένες χώρες» 
ανέλαβαν την υποχρέωση να αυξήσουν στο 0,70% του ΑΕΕ την αναπτυξιακή τους βοήθεια. 
Συγχρόνως, σε άλλα επιµέρους αναπτυξιακά θέµατα υιοθετήθηκαν ορισµένες δεσµεύσεις 
επανάληψη παλαιοτέρων. Το τελικό αποτέλεσµα θεωρήθηκε περιορισµένο, ενώ 
χαρακτηρίσθηκε ιδιαίτερα αρνητικό από τους αναπτυσσόµενους.  
 
Στο σηµερινό κόσµο η σχέση ασφάλειας και αναπτυξιακής διαδικασίας είναι πλέον 
αµφίδροµη, καθώς η ανάπτυξη προϋποθέτει την ασφάλεια, συγχρόνως όµως, και η 
ασφάλεια είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης. Εποµένως, η παραδοσιακή έννοια της 
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συλλογικής ασφάλειας, πλαισιώνεται πλέον από θέµατα όπως η βιώσιµη ειρήνη και η 
κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, η χρηστή διακυβέρνηση, ο εκδηµοκρατισµός, το κράτος 
δικαίου και ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η συλλογική ασφάλεια τόσο των 
ανεπτυγµένων όσο και των αναπτυσσοµένων µπορεί µόνο να επιτευχθεί µε την 
αντιµετώπιση εκτεταµένων παγκόσµιων απειλών όπως η φτώχεια, η αρρώστιες (ιδιαιτέρως 
το AIDS) και η υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη αποτελεί στο σύγχρονο κόσµο 
το απαραίτητο θεµέλιο µιας νέας συλλογικής ασφάλειας, εποµένως πρέπει να δοθεί η 
απαραίτητη προσοχή και οι αναγκαίοι πόροι για την επίτευξη των MDGs.  
 
Η σηµασία της βιώσιµης ειρήνης και της ασφάλειας ενυπάρχει στην “Millennium Project 
Report: Investing in Development” η οποία εισηγείται στρατηγικές για χώρες που 
επηρεάζονται από συρράξεις και προτείνει όπως κάθε διεθνής ή εθνική στρατηγική µε 
αντικείµενο την επίτευξη των MDGs να εστιάζει σε θέµατα συρράξεων και αποτροπής τους. 
Το θέµα τις εστίασης στην «δοµική σταθερότητα» αναφέρεται επίσης στην OECD-UNECA 
(United Nations Economic Commission for Africa) “Mutual Review on Development 
Effectiveness” στο πλαίσιο της NEPAD. Οι λαοί και οι χώρες έχουν ανάγκη να αισθάνονται 
ασφαλείς από το φόβο της βίας, ώστε να επιδιώκουν απρόσκοπτα, βιώσιµη κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη.  Εποµένως, η ειρήνη, η ασφάλεια και η αποτροπή της 
βίας, είναι ουσιώδους σηµασίας στην πορεία της επίτευξης των MDGs για τη µείωση της 
φτώχειας. Σύµφωνα µε την Έκθεση “Security System Reform and Governance: Policy and 
Good Practice” του ΟΟΣΑ, η δηµοκρατική διακυβέρνηση που στηρίζει την ειρήνη και 
πλαισιώνεται από αποδοτικά και υπόλογα για τις πράξεις τους συστήµατα ασφαλείας, µπορεί 
να βοηθήσει στη µείωση της πιθανότητας συρράξεων, να βελτιώσει το κλίµα ασφάλειας και 
να προωθήσει την ανάπτυξη.      
 
Συναφώς, έχει παρατηρηθεί ότι οι προσπάθειες για µείωση της φτώχειας είναι 
αποτελεσµατικότερες στις περιπτώσεις χωρών των οποίων οι θεσµοί είναι σταθεροί και 
λειτουργικοί. Το αντίθετο συµβαίνει στις «εύθραυστες χώρες» που χαρακτηρίζονται από 
αδύναµες κυβερνήσεις και είναι επιρρεπείς ή επηρεάζονται από συρράξεις. Οι υπόψη χώρες 
αποτελούν το 13% του αναπτυσσόµενου κόσµου και έχουν πληθυσµό το ένα τρίτο του 
συνόλου των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αποτελούν έτσι µεγάλο 
πρόβληµα στην πορεία επίτευξης των MDGs.      
 
Για την Ελλάδα η αποτροπή ένοπλων συγκρούσεων αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό µέρος της 
όλης προσπάθειας µείωσης της φτώχειας και της επίτευξης των Στόχων της Χιλιετίας. Μόνον 
όταν οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς  δύνανται να προοδεύσουν ουσιαστικά σε όλους τους 
τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητος. Κατ’ αυτή την έννοια πρόθεση της Ελλάδος είναι να 
προωθήσει την εµπέδωση της έννοιας «αποτροπή» στις αναπτυσσόµενες χώρες, µε σκοπό 
την υιοθέτηση της βιώσιµης ανάπτυξης.  
 
Η έγκαιρη πρόληψη ανθρωπογενών κρίσεων συνιστά πλέον πολιτική και ηθική υποχρέωση 
της διεθνούς κοινότητος. Για την Ελλάδα η αποτροπή επανάληψης κρίσεων και ο κίνδυνος 
νέων συγκρούσεων προϋποθέτει επιτυχή αντιµετώπιση τριών παραµέτρων, ήτοι: 
� Ενίσχυση του κράτους δικαίου.  
Ο σχεδιασµός και η ενσωµάτωση µέτρων κράτους δικαίου σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις είναι 
ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και σύνθετο εγχείρηµα. Απαιτεί την εµπλοκή διεθνών και εθνικών 
παραγόντων. Η µεταρρύθµιση του νοµοθετικού και δικαστικού συστήµατος έχει µεγάλη 
σηµασία, προκειµένου να ενσωµατώνει, µεταξύ άλλων, τα διεθνή πρότυπα στον τοµέα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του ποινικού δικαίου, την επιβολή του τοπικού δικαίου και την 
επιτήρηση εκλογών. Η µετάβαση σε µια δίκαιη, ανθρώπινη και δηµοκρατική τάξη πραγµάτων 
µπορεί να επιτευχθεί µόνο εάν αρθεί η ατιµωρησία των υπευθύνων. Ο ρόλος του ∆ιεθνούς 
Ποινικού ∆ικαστηρίου στην προώθηση των αρχών της διεθνούς δικαιοσύνης και της εθνικής 
συµφιλίωσης  είναι ζωτικής σηµασίας. 
� Προώθηση του αφοπλισµού, αποστράτευση και δράσεις επανένταξης στην οικονοµία και 

την κοινωνία πρώην µαχητών.  



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

82

Η διαδικασία αφοπλισµού και αποστράτευσης, στον τοµέα οικοδόµησης της ειρήνης έχει 
καίρια σηµασία. Η επανένταξη πρώην µαχητών στην πολιτική ζωή, πρέπει να είναι κύριο 
µέληµα, καθώς χωρίς αυτή δεν µπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιµης ειρήνης. Είναι 
σηµαντικό η διεθνής κοινότητα να ενθαρρύνει, µε συγκεκριµένα µέτρα, την επανένταξή τους 
στη ζωή του τόπου τους.  
� Μεταρρύθµιση του τοµέα ασφαλείας.  
Η µεταρρύθµιση στον τοµέα ασφαλείας είναι το τρίτο βασικό ζήτηµα που πρέπει να 
αντιµετωπισθεί για την επίτευξη µακροχρόνιας σταθερότητας. Συµπληρώνει, άλλωστε, τις 
δύο προηγούµενες παραµέτρους.  
 
Ασφαλώς δεν πρέπει να λησµονείται ότι η επιτυχία των όποιων µέτρων υιοθετούνται, 
εξαρτάται από την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης των τοπικών κοινωνιών.  
 
Η Ελλάς έχει αρκετή εµπειρία στον τοµέα σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων, µε τη 
µορφή υλοποίησης µεγάλου αριθµού αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και ανθρωπιστικών 
παρεµβάσεων, πολλές µάλιστα από τις οποίες σε συνεργασία µε ∆ιεθνείς και 
Περιφερειακούς Οργανισµούς και Ελληνικές ΜΚΟ. Επίσης έχει παράσχει τις καλές της 
υπηρεσίες µε τη µορφή διπλωµατικών πρωτοβουλιών και ειρηνευτικών αποστολών µονάδων 
των Ελληνικών ενόπλων δυνάµεων, στο πλαίσιο αποφάσεων των Η.Ε.  
 
Οι ΜΚΟ µπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο ιδιαίτερα µε την ενεργοποίηση 
προγραµµάτων που αφορούν στις νεότερες γενεές. Εκεί το εθνοτικό χάσµα είναι βαθύτερο. 
Μεταξύ άλλων η συνεισφορά των πολιτών µπορεί να αποδειχθεί εργαλείο µεθόδευσης σε 
µακροπρόθεσµα κοινωνικού χαρακτήρα προγράµµατα, όπως ο δύσβατος δρόµος της 
συµφιλίωσης. Η Ελλάς έχει αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για τη συµφιλίωση, τη 
δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ε.Ε. 
 
Πέραν των ανωτέρω επιτυχών δράσεων, η προσπάθεια θα συνεχισθεί εκ µέρους της 
Ελλάδος, µέσω µεσοπρόθεσµων αναπτυξιακών προγραµµάτων µε τελικό σκοπό τη µείωση 
της φτώχειας και της ανισότητος. Όλες οι υπόψη δράσεις θα είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να ενισχύεται η αποτροπή συρράξεων και τροµοκρατικών ενεργειών, η ειρηνική 
επίλυση διαφορών και η παγίωση της ειρήνης. Επίσης, θα συνεχισθεί η υποστήριξη 
προσπαθειών των αποδεκτριών χωρών για την ανάπτυξη τοπικών δυνατοτήτων διαχείρισης 
συρράξεων, µέσω της ίδρυσης δηµοκρατικών θεσµών και µηχανισµών αποτροπής και 
επίλυσης διενέξεων. Συναφώς, η HELLENIC AID ενηµερώνει τους εµπλεκόµενους 
Ελληνικούς Φορείς αποστέλλοντάς τους σχετικό ενηµερωτικό υλικό και οδηγίες που 
εκδίδονται από την DAC/ΟΟΣΑ.     

 

 
 

Εν µέσω αυτής της διεθνούς συγκυρίας, οι πολίτες του κόσµου χρειάζονται επίσης 
παγκόσµιες εκδηλώσεις που θα προωθούν την ενότητα και τις κοινές αξίες της 
ανθρωπότητος. Μια τέτοια εκδήλωση αποτέλεσαν οι 28οι Ολυµπιακοί Αγώνες «ΑΘΗΝΑ 
2004» τους οποίους οργάνωσε µε ιδιαίτερη επιτυχία η Ελλάς το 2004.  

 
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες επέστρεψαν στην Ελλάδα, τη χώρα όπου γεννήθηκαν, και στην 
Αθήνα, την πόλη όπου αναβίωσαν. Η Χώρα µας φιλοξένησε Μοναδικούς Αγώνες µε 
Ανθρώπινο Μέτρο, εµπνέοντας την ανθρωπότητα να γιορτάσει τα παγκόσµια Ολυµπιακά 
Ιδεώδη. Η Αγώνες συνδύασαν την ιστορία, τον πολιτισµό και την ειρήνη µε τον αθλητισµό και 
τον Ολυµπισµό. 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

83

 
Μια από τις αποστολές της Ολυµπιάδος ήταν και η προώθηση και εφαρµογή της 
Ολυµπιακής Εκεχειρίας, µέσω της Λαµπαδηδροµίας σε όλες τις Ηπείρους. Με την ευκαιρία 
αυτή η Ελλάς κατέθεσε προς υιοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισµα µε τίτλο 
«Η οικοδόµηση ενός ειρηνικού και καλύτερου κόσµου µέσω του αθλητισµού και του 
Ολυµπιακού Ιδεώδους».  
 

 
 
Πρόθεση της Ελλάδος είναι η προώθηση της ιδέας ότι µέσω της κατάπαυσης των 
εχθροπραξιών είναι δυνατή η παγίωση διαρκούς ειρήνης. Τα Η.Ε έχουν χαιρετίσει µε 
αλλεπάλληλα Ψηφίσµατα την πρωτοβουλία και καλούν τις χώρες του κόσµου να τηρήσουν 
την Ολυµπιακή Εκεχειρία και να συνεργαστούν για τη διάδοσή της. Στις 3 Νοεµβρίου 2003, 
190 κράτη-µέλη του ΟΗΕ, αριθµός-ρεκόρ στην ιστορία του Οργανισµού, συγκηδεµόνευσαν 
σχετικό Ψήφισµα που κατέθεσε η Ελλάς προτρέποντας τα έθνη της γης να γιορτάσουν τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 µε ειρήνη. Παράλληλα, το ∆ιεθνές Κέντρο 
Ολυµπιακής Εκεχειρίας διακινεί τη «∆ιακήρυξη ∆ιεθνών Προσωπικοτήτων, υπό την 
προσωπική τους ιδιότητα, υπέρ της Ολυµπιακής Εκεχειρίας» σε παγκόσµιες 
προσωπικότητες της δηµόσιας ζωής. Η ∆ιακήρυξη αποτελεί µια συµβολική, µη δεσµευτική, 
έκκληση. Αφορά σε όλους τους µελλοντικούς Αγώνες, ανεξαρτήτως από το πού και πότε θα 
διοργανώνονται. Μέχρι σήµερα τη ∆ιακήρυξη έχουν υπογράψει πάνω από 380 
προσωπικότητες, µεταξύ των οποίων Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, Πρόεδροι και Μέλη 
Κοινοβουλίων, Υπουργοί Εξωτερικών, θρησκευτικοί ηγέτες, επικεφαλής ∆ιεθνών 
Οργανισµών, Ολυµπιονίκες και άλλες διακεκριµένες προσωπικότητες από όλο τον κόσµο.  
 
Η Ελλάς παρούσα στις διεθνείς εξελίξεις µε αντικείµενο την ανάπτυξη στοχεύει στην επίτευξη 
βιώσιµης µείωσης της φτώχειας και στην επίτευξη των MDGs στις αναπτυσσόµενες χώρες, 
µέσω υλοποίησης δράσεων σε συγκεκριµένους τοµείς και µάλιστα αποκλειστικά µε τη µορφή 
δωρεών (grants). Εντός του ως άνω πλαισίου πολιτικής, οι δραστηριότητες της Ελληνικής 
πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας, ταξινοµούνται, ανάλογα µε το σκοπό που υπηρετούν, 
σε έξι κύριες κατηγορίες, την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, τη µείωση της φτώχειας, 
την ενίσχυση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, τον σεβασµό των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, την ισότητα των φύλων και την προστασία του 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.  
 
Ακολουθεί συνοπτική καταγραφή, αφενός της πορείας επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας σε παγκόσµιο επίπεδο, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία των Η.Ε (βλέπε 
ΧΑΡΤΗ [β] - γεωγραφικές περιοχές δράσεων και αποτελεσµάτων για την επίτευξη των 
MDGs) και αφετέρου των δράσεων και προγραµµάτων αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδος 
µε αντικείµενο την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDGs). Σηµειώνεται ότι 
οι υλοποιηθείσες δράσεις της Ελλάδος έχουν καταγραφεί σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση 
τοµέων του εγγράφου [DCD/DACSTAT(2003)7] της DAC. 
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ΧΑΡΤΗΣ  [β] 

 
Γεωγραφικές περιοχές δράσεων και αποτελεσµάτων για την επίτευξη των MDGs 
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3.1 
 
ΣΤΟΧΟΣ   1 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ 
 

 

� 
 

ΣΚΟΠΟΣ 1 
Μείωση κατά 50% του ποσοστού των ανθρώπων το εισόδηµα των οποίων είναι κατώτερο 
του ενός (1) ∆ολαρίου ΗΠΑ την ηµέρα µέχρι το έτος 2015. 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Το έτος 1990, έτος βάσης για την επίτευξη των MDGs, περίπου το 28% του πληθυσµού των 
αναπτυσσοµένων χωρών (1,20 δισεκατοµµύρια άνθρωποι) ζούσαν σε συνθήκες ακραίας 
εισοδηµατικής φτώχειας µε εισόδηµα που δεν ξεπερνούσε το ένα (1) ∆ολάριο ΗΠΑ την 
ηµέρα. Με στόχο να µειωθεί το ποσοστό αυτό στο µισό (14% ή 600 εκατοµµύρια άνθρωποι) 
µέχρι το έτος 2015, σήµερα βρίσκεται περίπου στο 21%. Η µεγαλύτερη πρόοδος έχει 
επιτευχθεί στην Ασία (µείωση των απολύτως φτωχών κατά περίπου 0,25 εκατ.) κυρίως λόγω 
της ανάπτυξης της Κίνας και της Ινδίας και ακολουθεί η Λατινική Αµερική και η Καραϊβική µε 
αργή πτώση.  Αντιθέτως, αύξηση παρουσιάζεται στις χώρες µε οικονοµίες σε µετάβαση της 
Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, στη 
Βόρειο Αφρική και τη ∆υτική Ασία, ενώ στην Υποσαχαρική Αφρική, που αντιµετώπιζε το 
εντονότερο πρόβληµα, ο αριθµός των φτωχών δυστυχώς αυξάνεται περαιτέρω.      
 
� Ελληνικές δραστηριότητες  
* Η µείωση της φτώχειας αποτελεί τη βασική επιδίωξη της Ελληνικής αναπτυξιακής 
στρατηγικής. Όλες οι πολιτικές και οι δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας της HELLENIC AID 
αξιολογούνται ως προς την συνεισφορά τους στην καταπολέµηση της φτώχειας και ως προς 
την πρόοδο επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Κατ’ αυτή την έννοια όλες οι 
δραστηριότητες Ελληνικών Φορέων υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής βοήθειας, 
κατασκευή/επισκευή σχολείων, κέντρων υγείας πρωτοβάθµιας φροντίδας, κατάρτισης 
γυναικών και νέων για τη δηµιουργία εισοδήµατος, παροχή ύδατος κλπ. αποσκοπούν στη 
µείωση του ποσοστού των ανθρώπων το εισόδηµα των οποίων είναι κατώτερο του ενός 
∆ολαρίου ΗΠΑ την ηµέρα.  
 

ΣΚΟΠΟΣ 2 
Μείωση κατά 50% του ποσοστού των ανθρώπων που υποφέρουν από την πείνα, µέχρι το 
έτος 2015. 
 
� Παγκόσµια επιτεύγµατα 
Έχει επιτευχθεί πρόοδος στην πορεία επίτευξης του σκοπού (σε περισσότερες από 30 
χώρες, εκ των οποίων 14 στην Υποσαχαρική Αφρική, η πείνα έχει µειωθεί κατά 25% τα 
τελευταία δέκα χρόνια), όµως αυτή έχει περιορισθεί σε συγκεκριµένες γεωγραφικές 
περιφέρειες, εξαιτίας ανακοπής της αύξησης της γεωργικής παραγωγής καθώς και του 
πληθυσµού, ενώ σηµαντικό ρόλο έχουν διαδραµατίσει οι διασυνοριακές ή εµφύλιες 
συρράξεις και οι οικονοµικές κρίσεις. Το πρόβληµα του υποσιτισµού εστιάζεται κυρίως στην 
Υποσαχαρική Αφρική και στη Νότιο Ασία.  
 
Ειδικότερα, το έτος 2002 περίπου 815 εκατοµµύρια άνθρωποι στις αναπτυσσόµενες χώρες 
υποσιτίζοντο. Το ποσοστό των υποσιτιζοµένων µειώθηκε σε σχέση µε το 1990 σε όλες τις 
περιοχές του κόσµου εκτός από την ∆υτική Ασία, ως απόλυτος αριθµός, όµως αυξήθηκε 
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µεταξύ των ετών 1997-2002. Περίπου 150 εκατοµµύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών στον 
αναπτυσσόµενο κόσµο είναι ελλειποβαρή, παράγων που συµβάλλει αποφασιστικά στους 
µισούς θανάτους παιδιών. Η ελλιπής διατροφή των παιδιών οφείλεται στη στέρηση τροφής 
αλλά και στις µεταδοτικές ασθένειες και στην έλλειψη ιατρικής φροντίδας. Το ποσοστό των 
υποσιτιζόµενων παιδιών έχει µειωθεί σε σχέση µε το 1995 σε όλες τις περιοχές και κυρίως 
στην Ανατολική Ασία, ενώ σχεδόν το 50% των παιδιών στη Νότιο Ασία είναι ελλειποβαρή. 
Στην Υποσαχαρική Αφρική η πρόοδος είναι ελλειπής, ενώ ο αριθµός των υποσιτιζόµενων 
παιδιών έχει αυξηθεί.     
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Η συµβολή της Ελλάδος στις προσπάθειες για τη µείωση της πείνας µέσω δράσεων 
αναπτυξιακής βοήθειας στοχεύει στα φτωχότερα κοινωνικά στρώµατα των αποδεκτριών 
χωρών και σε οµάδες του πληθυσµού που είναι πιο ευάλωτες από τις συνέπειες της 
φτώχειας, όπως είναι οι γυναίκες, οι νέοι, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι µειονότητες, οι 
φορείς του ιού HIV/AIDS κλπ. Συναφείς δράσεις υλοποιήθηκαν στους τοµείς, της 
κτηνοτροφίας, της αγροτικής µεταρρύθµισης, των κτηνοτροφικών υπηρεσιών, της 
αγροτοβιοµηχανίας και της επισιτιστικής βοηθείας µέσω προγραµµάτων εξασφάλισης 
επισιτιστικής ασφάλειας. Επιπροσθέτως, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η 
µείωση του αριθµού των ατόµων που σιτίζονται ελλειπώς εξαρτάται και από παράλληλες 
ενέργειες που στοχεύουν, στην κατάρτιση γυναικών και νεαρών κοριτσιών - καθώς 
βελτιώνεται η σίτισή των ιδίων και των οικογενειών τους, στην παροχή ποσίµου ύδατος και 
υγειονοµικής περίθαλψης, στην προώθηση της γεωργίας και των µεταφορών, ενέργειες στις 
οποίες δραστηριοποιείται η HELLENIC AID.   
 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ   1 
 
Εντός του 2004 υλοποιήθηκαν επτά δράσεις συνολικού κόστους 11,62 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 
9,35 εκατ. ΕΥΡΩ. Σε σχέση µε το προηγούµενο έτος 2003 οι δράσεις αυξήθηκαν κατά πέντε 
και οι δαπάνες κατά 9,01 εκατ. ΕΥΡΩ.    
 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3- 1 
 

ΣΤΟΧΟΣ   1 
 

 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ 

Σκοπός Αντικείµενο ∆ράσεις ∆απάνη σε 
εκατ.ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
Σκοπός   1 Μείωση κατά 50% του ποσοστού των ανθρώπων 

το εισόδηµα των οποίων είναι κατώτερο του ενός 
(1) δολαρίου ΗΠΑ την ηµέρα µέχρι το έτος 2015 
 

* * * 

Μείωση κατά 50% του ποσοστού των ανθρώπων 
που υποφέρουν από την πείνα µέχρι το έτος 2015 
 
Τοµείς: 31163 Κτηνοτροφία 
             31164 Αγροτική  µεταρρύθµιση 
             31195 Κτηνοτροφία-κτην/κες υπηρεσίες 
             32161 Αγροτοβιοµηχανία 
             52010 Επισιτιστική βοηθεία 
   

Σκοπός   2 

Χώρες: Αλβανία, Αρµενία, Βουλγαρία, Ιορδανία,  
Ρουµανία, Τουρκία 

 

7 9,35 11,62 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
7 

 
9,35 

 
11,62 
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3.2 
 
ΣΤΟΧΟΣ   2 
ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 
 

 

� 
ΣΚΟΠΟΣ 3 

∆ιασφάλιση ότι µέχρι το έτος 2015, τα παιδιά, είτε αγόρια είτε κορίτσια, θα µπορούν να 
τελειώσουν το ∆ηµοτικό Σχολείο. 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωµα και ουσιαστικό µέσο 
µείωσης της ακραίας εισοδηµατικής φτώχειας. Από το 1990 µέχρι σήµερα έχει συντελεσθεί 
σηµαντική πρόοδος στην πορεία επίτευξης αυτού του Στόχου, υπάρχουν όµως ακόµη 
περίπου 115 εκατοµµύρια παιδιά στον αναπτυσσόµενο κόσµο (20%) που δεν έχουν 
πρόσβαση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Μη πρόσβαση στην εκπαίδευση σηµαίνει αφενός 
περιορισµό ευκαιριών και επιλογών για τους νέους και αφετέρου δυσκολίες αντιµετώπισης 
της φτώχειας. Το πρόβληµα εστιάζεται κυρίως στη Νότια Ασία και στην Υποσαχαρική 
Αφρική, όπου ο αριθµός των κοριτσιών που στερούνται κατ’ έτος πρόσβασης στην 
εκπαίδευση πλησιάζει τα είκοσι εκατοµµύρια. Με τις παρούσες συνθήκες είναι µάλλον 
απίθανη η επίτευξη του Στόχου στις ανωτέρω περιοχές και στην Ωκεανία.  
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Για την Υ∆ΑΣ ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν είναι η 
πρόσβαση, ιδιαιτέρως των κοριτσιών, στην εκπαίδευση, καθώς αδικούνται δραµατικά, µε 
αποτέλεσµα περίπου 65 εκατοµµύρια να παραµένουν αναλφάβητα. Το τίµηµα του 
αποκλεισµού είναι πολύ βαρύ, τόσο για τα κορίτσια, όσο και για τις οικογένειες και τις χώρες 
τους. Αντιθέτως, τα κορίτσια που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το δηµοτικό σχολείο 
αποκτούν περισσότερες ικανότητες, ενισχύεται η αξιοπρέπειά τους και η αυτοπεποίθησή 
τους, δηµιουργούν οικογένειες σε µεγαλύτερη ηλικία, γενούν µικρότερο αριθµό υγιών παιδιών 
και µπορούν να φροντίσουν καλύτερα τις οικογένειές τους. Ακόµη η εκπαίδευση συµβάλλει 
ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας των εγκύων και στον περιορισµό της βρεφικής και 
νηπιακής θνησιµότητος και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της οικογενειακής υγείας, 
αυξάνοντας την παραγωγικότητα και τα εισοδήµατα των γυναικών.  
 
Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα είναι η µη συνέχιση παρακολούθησης του σχολείου, η 
παραµονή στην ίδια τάξη και η φτωχή σε ποιότητα εκπαίδευση. Σαν αποτέλεσµα περίπου το 
85% των νέων στις αναπτυσσόµενες χώρες είναι αναλφάβητοι, ενώ είναι περισσότερο 
πιθανό οι γυναίκες παρά οι άνδρες να µείνουν τελικά αναλφάβητοι. Ειδικά στις Λιγότερο 
Ανεπτυγµένες από τις Αναπτυσσόµενες Χώρες (ΛΑΑΧ) παρά την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά στον αριθµό εγγραφών στο σχολείο, ένα µεγάλο ποσοστό κοριτσιών 
δεν τελειώνει το ∆ηµοτικό Σχολείο, ενώ λιγότερο από το 60% των γυναικών είναι 
εγγράµµατες.         
 
Η Υ∆ΑΣ αποδίδει σηµαντικό ρόλο στην παροχή πρωτοβάθµιας και βασικής εκπαίδευσης, ως 
µέρος της ευρύτερης συµβολής της στην κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσοµένων χωρών 
καθώς πρεσβεύει ότι αν δεν εξασφαλισθεί το δικαίωµα της ισότιµης πρόσβασης στη βασική  
εκπαίδευση σε αγόρια και κορίτσια, πολύ δύσκολα θα υπάρξει πιθανότητα δραστικής 
µείωσης της φτώχειας, της παιδικής θνησιµότητας και του AIDS. Αυτό συµβαίνει επειδή τα µη 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

88

εκπαιδευθέντα άτοµα είναι πιο ευάλωτα στη φτώχεια, την πείνα, τις ασθένειες, τη βία και την 
εκµετάλλευση.                  
 
Η HELLENIC AID συµβάλλει στη διαδικασία παροχής ποιοτικής και καθολικής εκπαίδευσης 
στις αναπτυσσόµενες χώρες κινητοποιώντας ανθρώπινο δυναµικό των αποδεκτριών χωρών, 
κάνοντας αποδοτική χρήση των διαθεσίµων πόρων και παρέχοντας εκπαίδευση και σε 
περιθωριοποιηµένες οµάδες του πληθυσµού. Συναφείς δράσεις υλοποιήθηκαν το 2004 
στους τοµείς, της πρωτοβάθµιας και της προσχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα επιδιώκεται η 
κατασκευή σχολικών κτιρίων και η βελτίωση της ποιότητος και η εξασφάλιση της 
διαχρονικότητος των σπουδών, ώστε γονείς και µαθητές να επιδιώκουν τη συνέχιση των 
σπουδών. Τρόποι για την επίτευξη αυτού είναι η εκπαίδευση δασκάλων αλλά και ο 
σχεδιασµός πρωτοποριακών σχολικών προγραµµάτων. Επιπροσθέτως, παρέχεται 
εκπαίδευση σε αγόρια και κορίτσια από περιοχές που έχουν εµπλακεί σε συρράξεις και 
έχουν ανάγκη σταθερού περιβάλλοντος και προστασίας, καθώς έχουν υποστεί τραυµατικές 
εµπειρίες. Στις περιθωριοποιηµένες οµάδες του πληθυσµού παρέχεται ευρύτερη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, µέσω της παροχής βασικών δεξιοτήτων.   
 
Πέραν των ανωτέρω, για την HELLENIC AID η προώθηση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
και της επαγγελµατικής κατάρτισης, αποτελεί επίσης σηµαντικό στόχο, καθώς αποτελεί 
κίνητρο για τα παιδιά να τελειώσουν το δηµοτικό σχολείο. Η φοίτηση στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση έχει αποδειχθεί ότι συµβάλλει στη µείωση της διασποράς του ιού HIV/AIDS.  
 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ   2 
 
Εντός του 2004 υλοποιήθηκαν εξήντα δύο δράσεις στους τοµείς της Πρωτοβάθµιας και της 
Προσχολικής Εκπαίδευσης, συνολικού κόστους 39,87 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 32,09 εκατ. ΕΥΡΩ. 
Σε σχέση µε το προηγούµενο έτος  οι δράσεις αυξήθηκαν κατά τρεις και οι δαπάνες έµειναν 
σχεδόν σταθερές.      
 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3- 2 
 
ΣΤΟΧΟΣ   2 

 
ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 
 

Σκοπός Αντικείµενο ∆ράσεις ∆απάνη σε 
εκατ.ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
∆ιασφάλιση ότι µέχρι το έτος 2015, τα παιδιά, είτε 
αγόρια είτε κορίτσια, θα µπορούν να τελειώσουν το 
∆ηµοτικό Σχολείο 
 
Τοµείς: 11220 Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
             11240 Προσχολική Εκπαίδευση 
 

Σκοπός 3 

Χώρες: Αίγυπτος, Αιθιοπία, Αλβανία, Αρµενία, 
Βουλγαρία, Βραζιλία, Γεωργία, Ινδία, 
Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Καζακστάν,  
Κύπρος, Λίβανος, Μολδαβία, Μπένιν, 
Νιγηρία, Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία, 
Πακιστάν, ΠΓ∆Μ, Πολωνία, Ρουµανία, 
Ρωσία, Σερβία-Μαυροβούνιο, Σοµαλία, 
Συρία, Τουρκία, Φιλιππίνες 

 

 
62 

 
32,09 

 
39,87 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
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32,09 

 
39,87 
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3.3 
 
ΣΤΟΧΟΣ   3 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
 

 

�=� 
 

ΣΚΟΠΟΣ 4 
Εξάλειψη της ανισότητος των φύλων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
µέχρι το έτος 2005 και σε όλα τα επίπεδα µέχρι το έτος 2015. 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Ισότητα των φύλων σηµαίνει ότι γυναίκες και άνδρες έχουν ίσες ευκαιρίες επίτευξης των 
δικαιωµάτων τους και δυναµική να συνεισφέρουν στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική 
ανάπτυξη των χωρών τους, αλλά και να ωφεληθούν από τα αποτελέσµατα. ∆υστυχώς στις 
περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες οι γυναίκες δεν απολαµβάνουν ίσες ευκαιρίες και 
δυνατότητες µε τους άνδρες στην κοινωνία. Η ανισότητα αυτή έχει άµεσο αρνητικό αντίκτυπο 
στην παραγωγική διαδικασία των αναπτυσσοµένων χωρών µε τη µορφή άνισης πρόσβασης 
στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην αγορά εργασίας, στους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, 
στο εισόδηµα, στους χώρους λήψεως αποφάσεων κλπ. Πρόσφατες διεθνείς µελέτες 
ανεβάζουν σε 600 εκατοµµύρια παγκοσµίως τις γυναίκες που δεν γνωρίζουν γραφή και 
ανάγνωση. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι ∆ιεθνείς ∆ιασκέψεις των Ηνωµένων Εθνών τα 
τελευταία χρόνια (International Conference on Population and Development, the World 
Summit for Social Development, the Fourth World Conference on Women) υπογράµµισαν τη 
σηµασία της συµµετοχής των γυναικών στην αναπτυξιακή διαδικασία και βοήθησαν στη 
δηµιουργία παγκοσµίου κλίµατος συναίνεσης ως προς τη σηµαντικότητα της επίτευξης του 
Στόχου της ισότητος.   
 
Τα τελευταία χρόνια επετεύχθη σηµαντική πρόοδος στον αριθµό των εγγραφών κοριτσιών σε 
σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και διαφαίνεται ότι έχει επέλθει ισότητα µεταξύ αγοριών 
και κοριτσιών. Προβλήµατα εξακολουθούν να υφίστανται στην Υποσαχαρική Αφρική και στην 
Νότια και ∆υτική Ασία, όµως αυτά µπορούν να ξεπερασθούν. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
εγγράφονται να φοιτήσουν περίπου 80 κορίτσια ανά 100 αγόρια στην Υποσαχαρική Αφρική 
και στη Νότια και ∆υτική Ασία, ενώ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εγγράφονται περισσότερα 
κορίτσια στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ), στη Λατινική Αµερική, 
στην Καραϊβική και στη Νότιο-Ανατολική Ασία. Στην Υποσαχαρική Αφρική και στη Νότιο Ασία 
περίπου 70 κορίτσια εγγράφονται ανά ένα αγόρι.                  
 
Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, οι γυναίκες υπολείπονται κατά 20% στην αµειβόµενη 
εργασία (εκτός γεωργίας) σε σχέση µε τους άνδρες στη Νότιο και ∆υτική Ασία και στη Βόρειο 
Αφρική. Αντιθέτως, το ποσοστό ξεπερνά το 40% στη Λατινική Αµερική.    
 
Γυναίκες κατέχουν περίπου το 16% των κοινοβουλευτικών εδρών παγκοσµίως που αποτελεί 
σηµαντική πρόοδο των τελευταίων δέκα πέντε ετών. ∆έκα επτά χώρες έχουν ήδη από το 
2005 επιτύχει το στόχο που είχε θέσει το ECOSOC εδώ και δέκα πέντε χρόνια, να κατέχουν 
γυναίκες δηλαδή τουλάχιστον το 30% των κοινοβουλευτικών εδρών, ενώ 81 χώρες έχουν 
υιοθετήσει κάποιας µορφής σχετικά µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµετοχή των γυναικών 
στους χώρους λήψης αποφάσεων. 
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� Ελληνικές δραστηριότητες 
Η πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας της HELLENIC AID προωθεί την ισότητα µεταξύ ανδρών 
και γυναικών, προσπαθώντας να διασφαλίσει την ίση συµµετοχή και των δύο φύλων στην 
αναπτυξιακή διαδικασία ως παράγοντα που συµβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέµηση της 
φτώχειας. Κατ’ αυτή την έννοια η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, αγοριών και 
κοριτσιών, αποτελεί επικαλυπτόµενο τοµέα (crosscutting theme), ενυπάρχει δηλαδή σε όλες 
τις δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδος που έχουν σκοπό τη µείωση της 
φτώχειας, όπως επιτάσσει η ∆ιακήρυξη της Χιλιετίας. Συγχρόνως, προωθούνται 
προγράµµατα που στοχεύουν αποκλειστικά τις γυναίκες, ως εξής:  
- προώθηση των ατοµικών τους δικαιωµάτων,  
καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης και εµπορίας προσώπων, προσπάθειες εξάλειψης 
της βίας κατά των γυναικών και αρωγή γυναικών θυµάτων βίας, µε τη µορφή περίθαλψης, 
φιλοξενίας και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης έναντι των προβληµάτων.     
 - αύξηση των εγγραφών τους σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, 
κατασκευή και επισκευή σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η 
εγγραφή σε αυτά το δυνατόν περισσότερων κοριτσιών, πράγµα που αποτελεί δικαίωµα και 
όχι προνόµιο, εξάλειψη εµποδίων εγγραφής µαθητριών στα δηµοτικά σχολεία και παροχή 
ποιοτικής εκπαίδευσης σε ασφαλές περιβάλλον χωρίς φυλετικές και θρησκευτικές 
προκαταλήψεις και κατάλληλες υποδοµές.  
- ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία για την απόκτηση εισοδήµατος,  
η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στον τοµέα της εκπαίδευσης ειδικότερα έχει ευρύτερο 
θετικό αντίκτυπο στο οικογενειακό εισόδηµα καθώς είναι ευκολότερη η εξεύρεση αµειβόµενης 
εργασίας, στη µείωση του αριθµού των κυήσεων, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών 
υγιεινής και σίτισης. 
- συµµετοχή τους στα κοινά,    
εξασφάλιση συµµετοχής στη διαδικασία εκδηµοκρατισµού και στα κέντρα λήψεως 
αποφάσεων.  
 
Η Ελλάς υιοθετεί τις σχετικές µε το θέµα ∆ιεθνείς Συµβάσεις όπως: τη Σύµβαση για την 
“Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, το “Action Programme of the 
International Population Conference” (1994) και την “Beijing Platform for Action” (1995).  
 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ   3 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3- 3 
 

ΣΤΟΧΟΣ   3 
 

 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ  

ΠΑΡΟΧΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
 

Σκοπός Αντικείµενο ∆ράσεις ∆απάνη σε 
εκατ.ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
Εξάλειψη της ανισότητος των φύλων στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µέχρι 
το έτος 2005 και σε όλα τα επίπεδα µέχρι το έτος 
2015 
 
Τοµείς: 42010 Γυναίκες και Ανάπτυξη 
 

Σκοπός 4 

Χώρες: Αλβανία, Γεωργία, Ιορδανία, Λίβανος, 
Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία, Τυνησία, 
Τουρκία 

 

 
11 

 
0,63 

 
0,78 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
11 

 
0,63 

 
0,78 
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3.4 
 
ΣΤΟΧΟΣ   4 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΟΣ 
 

 

+ 
 

ΣΚΟΠΟΣ 5 
Mείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιµότητος κατά τα δύο τρίτα µέχρι το έτος 2015. 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Περίπου 30 χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν την ηµέρα στον αναπτυσσόµενο κόσµο από ιάσιµες 
ασθένειες όπως, η διάρροια, η ελονοσία, η πνευµονία και η ιλαρά. Τα παιδιά αυτά θα 
µπορούσαν να σωθούν εάν υπήρχαν τα µέσα στις περιοχές που κατοικούν, όπως για 
παράδειγµα αντιβιοτικά φάρµακα ή εµβόλια. Σε ορισµένες χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής 
ένα στα ένδεκα παιδιά πεθαίνει πριν από τα πέµπτα του γενέθλια. Έχει υπολογισθεί ότι σε 
σχέση µε το 1980, το ποσοστό αυτό έχει σήµερα µειωθεί κατά περίπου 20%.  
 
Τα µέτρα που έχουν ληφθεί, παρόλο που έχουν µειώσει την παιδική θνησιµότητα, αρκετά 
γρήγορα από το 1980 µέχρι σήµερα, δεν είναι αρκετά για την επίτευξη του Στόχου το έτος 
2015, καθώς παρουσιάσθηκε κάµψη του ρυθµού µείωσης τη δεκαετία του 1990. Το 
πρόβληµα εστιάζεται κυρίως στην Υποσαχαρική Αφρική.  
 
Μεταξύ των παραµέτρων που συµβάλλουν στο πρόβληµα είναι, η έκρηξη συρράξεων, η 
αύξηση του πληθυσµού, η διασπορά του AIDS και η έλλειψη υποδοµών και επενδύσεων 
στους τοµείς υγείας και υδρεύσεως. Η κατάσταση είναι σχετικά βελτιωµένη στη Βόρειο 
Αφρική, τη Λατινική Αµερική, την Καραϊβική και τη Νότιο-Ανατολική Ασία.     
 
Η ιλαρά αποτελεί νόσο µε υψηλή µεταδοτικότητα που ευθύνεται για το θάνατο µεγάλου 
αριθµού παιδιών παρόλο που υφίσταται εµβόλιο από το 1965, το οποίο θα µπορούσε να έχει 
πλήρως καταπολεµήσει τη νόσο. Από τα περίπου 30 εκατοµµύρια παιδιά που νοσούν από 
ιλαρά κατ’ έτος, πεθαίνουν περίπου 540 χιλιάδες, ενώ πάρα πολλά τυφλώνονται ή 
κουφαίνονται. Το πρόβληµα εστιάζεται και πάλι κυρίως στην Υποσαχαρική Αφρική όπου 
πάνω από το ένα τρίτο των παιδιών είναι απροστάτευτα από την ασθένεια.  
 
∆υστυχώς, µε τους παρόντες ρυθµούς το 2015 η βρεφική και παιδική θνησιµότητα θα 
µειωθεί µόνο κατά 15% αντί του Στόχου για 67%.        
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Για την HELLENIC AID η υγεία αποτελεί θεµελιώδες και αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωµα για 
ενήλικες και παιδιά, η έλλειψη του οποίου συµβάλλει τα µέγιστα στην υπανάπτυξη. Η 
φτώχεια αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου περίπου 12 εκατοµµυρίων παιδιών κατ’ έτος. Η 
κακή υγεία είναι απόρροια πολλών παραγόντων όπως ενδηµικών ασθενειών, δυσκολιών 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και σε πόσιµο νερό, ελλιπούς εκπαίδευσης, ανισότητος 
µεταξύ των φύλων κλπ. Η όποια προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου υγείας και 
περιορισµού των θανάτων πρέπει οπωσδήποτε να αντιµετωπίσει πολυδιάστατα, κυρίως 
τους παράγοντες αυτούς.      
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Η Ελλάς δραστηριοποιήθηκε και το έτος 2004 προκειµένου να συµβάλλει στη µείωση της 
βρεφικής και παιδικής θνησιµότητος, µέσω της εξασφάλισης πρόσβασης, στην κατηγορία 
αυτή του πληθυσµού, σε δυνατότητες ίασης των ασθενειών (διάρροια, πνευµονία, ελονοσία, 
ιλαρά, AIDS), από τις οποίες υποφέρει και συχνά πεθαίνει.  
 
Η HELLENIC AID επίσης συνέβαλε στη δραστική µείωση της ανεπαρκούς διατροφής των 
παιδιών που βρίσκονται σε περιοχές φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, µέσω της 
υλοποίησης προγραµµάτων επισιτιστικής ασφάλειας. Επίσης, υλοποιήθηκαν δράσεις 
παροχής βοήθειας σε παιδιά φορείς του HIV/AIDS ή παιδιά ορφανά λόγω της ασθένειας.      
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συµβολής της Ελλάδος στην επίτευξη του Στόχου: 
- παρασχέθηκαν φάρµακα,  
- κατασκευάσθηκαν ή/και επισκευάσθηκαν και εξοπλίσθηκαν σταθµοί πρώτων βοηθειών  
- παρασχέθηκε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη,  
- παρασχέθηκε συστηµατική και επαρκής σίτιση και φροντίδα υγείας       
 
Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται στην πορεία επίτευξης του σκοπού είναι οι 
βαθιές ρίζες της φτώχειας, η  συνεχιζόµενη εξάπλωση της επιδηµίας του AIDS, η έλλειψη 
ιατρικού προσωπικού, η εξάπλωση των συρράξεων, η ανισότητα µεταξύ των φύλων, το 
χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και τα πενιχρά εισοδήµατα.   
 
Η Ελλάς συµβάλλει επίσης µέσω ετησίων συνεισφορών σε σχετικούς ∆ιεθνείς Οργανισµούς 
όπως το UNFPA, η UNICEF, ο WHO, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση 
της υγείας των παιδιών. 
 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ   4 
  

ΠΛΑΙΣΙΟ 3- 4 
 
ΣΤΟΧΟΣ  4 
 

 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΟΣ 

 
Σκοπός Αντικείµενο ∆ράσεις ∆απάνη σε 

εκατ.ΕΥΡΩ 
∆απάνη 

εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ 

Mείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιµότητος 
κατά τα δύο τρίτα µέχρι το έτος 2015 
 
Τοµείς: 12220 Βασική Ιατρική Φροντίδα              
             12240 Βασική ∆ιατροφή 
 

Σκοπός 5 

Χώρες: Αιθιοπία, Αλβανία, Γεωργία, Ζιµπάµπουε, 
Καζακστάν, Λαϊκή ∆ηµοκρατία Κονγκό, 
Ουζµπεκιστάν,  Πακιστάν, Παλαιστινιακή 
αρχή, Πολωνία, Ρωσία  

 

 
18 

 
6,06 

 
7,53 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
18 

 
6,06 

 
7,53 
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3.5 
 
ΣΤΟΧΟΣ   5 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ                           
 

 

� 
 

ΣΚΟΠΟΣ 6 
Mείωση της θνησιµότητος των γυναικών στην διάρκεια της εγκυµοσύνης και κατά τον τοκετό 
κατά τα τρία τέταρτα µέχρι το έτος 2015. 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Σήµερα περίπου 530 χιλιάδες γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο στις αναπτυσσόµενες χώρες 
κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και κατά τον τοκετό, ενώ περίπου 10 εκατοµµύρια 
παθαίνουν σοβαρές επιπλοκές και αναπηρίες. Για την επίτευξη του στόχου πρέπει ο αριθµός 
των γυναικών που πεθαίνουν να µειωθεί κατά 400 χιλιάδες µε έτος βάσης το 1990 (550 
χιλιάδες θάνατοι).  Είναι χαρακτηριστικό ότι µια έγκυος γυναίκα σε κάποια αναπτυσσόµενη 
χώρα έχει 1/48 πιθανότητες να πεθάνει κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης ή κατά τον τοκετό, 
στην Αφρική 1/16, στην Ασία 1/65, στη Λατινική Αµερική 1/130, στις ανεπτυγµένες χώρες 
1/1800, στην Ευρώπη 1/1400 και στην Βόρειο Αµερική 1/3700.   
 
Τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων (85% του συνόλου παγκοσµίως) παρουσιάζονται στην 
Υποσαχαρική Αφρική και στη Νότιο Ασία. Στην Υποσαχαρική Αφρική αντιστοιχούν 920 
θάνατοι ανά 100 χιλιάδες γεννήσεις, ενώ στη Νότιο Ασία 540 θάνατοι. Το ανησυχητικό είναι 
ότι τα ποσοστά αυτά δεν µειώνονται στις περιοχές αυτές, αλλά σε άλλες όπου βρίσκονται 
ήδη σε χαµηλά επίπεδα.     
 
Τα αίτια των θανάτων των εγκύων στις αγροτικές περιοχές οφείλονται στο γεγονός ότι 
υφίσταται πολύ µικρός αριθµός ειδικευµένων ιατρών, ιατρείων και έλλειψη φαρµακευτικού 
υλικού. Βελτίωση, ως προς τον αριθµό των ιατρών που παρευρίσκονται σε τοκετούς 
παρουσιάζεται στη Νότιο-Ανατολική Ασία και τη Βόρειο Αφρική, όµως αµετάβλητη παραµένει 
η ήδη δύσκολη κατάσταση στην Υποσαχαρική Αφρική.   
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Η HELLENIC AID εκτιµά ότι απαιτείται ο κατάλληλος συνδυασµός δράσεων και υιοθέτησης 
πολιτικών, για την αποτροπή θανάτων γυναικών στην διάρκεια της εγκυµοσύνης και κατά τον 
τοκετό. Απαιτούνται εποµένως επενδύσεις, όχι µόνο σε γυναικολογικές υγειονοµικές 
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υγείας (γυναικολόγοι, µαίες, άλλο βοηθητικό  προσωπικό), 
αλλά και στην παροχή νερού και την απολύµανσή του, καθώς και στους τοµείς της 
εκπαίδευσης, της ισότητος των φύλων, της πληροφόρησης σε θέµατα οικογενειακού 
προγραµµατισµού και κύησης, καθώς και της προσβασιµότητας σε υπηρεσίες επείγουσας 
φροντίδας υγείας.      
 
Κατ αυτήν την έννοια, παρόλο που για την επίτευξη του Σκοπού αυτού δεν υλοποιήθηκαν 
δράσεις αναπτυξιακής βοήθειας των τοµέων πληθυσµιακή πολιτική και διοίκηση, φροντίδα 
αναπαραγωγικής υγείας και ανάπτυξη προσωπικού για πληθυσµιακή και αναπαραγωγική 
υγεία, εντούτοις η HELLENIC AID δραστηριοποιήθηκε ενεργά στους τοµείς της κατασκευής 
ή/και επισκευής και εξοπλισµού σταθµών πρώτων βοηθειών, παροχής ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης, παροχής νερού και απολύµανσης κλπ. (βλέπε Ελληνική συµβολή στους 
σχετικούς MDGs).  
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3.6 
 
ΣΤΟΧΟΣ   6 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV/AIDS, 
ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
 

 

� 
 

ΣΚΟΠΟΣ 7 
Φραγµός και αναστροφή της εξάπλωσης του ιού HIV/AIDS µέχρι το έτος 2015. 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Μέχρι σήµερα περισσότερα από 20 εκατοµµύρια άνθρωποι παγκοσµίως έχουν χάσει τη ζωή 
τους εξαιτίας του AIDS, ενώ περίπου 40 εκατοµµύρια είναι φορείς του ιού, εκ των οποίων 
περίπου 27 εκατοµµύρια ζουν στην Υποσαχαρική Αφρική. Σε παγκόσµιο επίπεδο η ασθένεια 
δεν φαίνεται να κάµπτεται. Μόνο το 2004 µολύνθηκαν περίπου 5 εκατοµµύρια άνθρωποι και 
πέθαναν πάνω από 3 εκατοµµύρια εκ των οποίων το 17% ήταν παιδιά που δεν είχαν 
συµπληρώσει τα δέκα πέντε τους χρόνια. Το µεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από AIDS 
παρατηρείται στις χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής, όπου αποτελεί σηµαντική αιτία 
θανάτου για παιδιά κάτω των πέντε, ενώ το 57% των φορέων είναι γυναίκες και νεαρά 
κορίτσια.      
 
Το AIDS αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες απειλές για την πορεία της ανάπτυξης των 
αναπτυσσοµένων χωρών. Η ασθένεια ενισχύει τη φτώχεια. ∆εν αποτελεί απλώς ιατρικό 
πρόβληµα καθώς τα άτοµα που πεθαίνουν παύουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 
σχολεία, υγειονοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του κρατικού τοµέως και γενικότερα χάνονται 
από την παραγωγική διαδικασία. Επιπροσθέτως οι φορείς στιγµατίζονται και τίθενται στο 
περιθώριο της κοινωνίας.  
 
Η εξάπλωση του ιού του AIDS συνεχίζεται και στα δύο φύλλα στις αναπτυσσόµενες χώρες. 
Μεταξύ των γυναικών είναι επτά φορές υψηλότερη στις αναπτυσσόµενες χώρες σε σύγκριση 
µε τις ανεπτυγµένες και σχεδόν τρεις φορές για τους άνδρες. Σύµφωνα µε την UNAIDS, 45 
εκατοµµύρια άνθρωποι θα νοσήσουν από την ασθένεια µεταξύ 2002-2010 εάν δεν ληφθούν 
µεγάλης κλίµακος προληπτικά µέτρα παγκοσµίως. 
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Για την HELLENIC AID η καταπολέµηση της εξάπλωσης της επιδηµίας του HIV/AIDS στις 
αναπτυσσόµενες χώρες και κυρίως στην Αφρική, πρέπει επειγόντως να αποτελέσει κοινό 
σκοπό της διεθνούς αναπτυξιακής κοινότητος, ώστε τα αποτελέσµατα να είναι άµεσα και 
ουσιαστικά. Συλλογικές κινήσεις θα πρέπει να υιοθετηθούν προς την κατεύθυνση, της 
ενίσχυσης της υγειονοµικής περίθαλψης, της ανάπτυξης επιστηµονικών γνώσεων και της 
καταπολέµησης των διακρίσεων και του αποκλεισµού των πασχόντων, της ενηµέρωσης για 
την πρόληψη µετάδοσης του ιού και της αποφυγής µόλυνσης από αυτόν. Πάντως όλο και 
περισσότεροι Φορείς, Οργανώσεις, Κυβερνήσεις, η Κοινωνία των Πολιτών, η Εκκλησία, 
εµπλέκονται ακόµη περισσότερο στη µάχη κατά των ασθενειών και του HIV/AIDS.        
 
Εντός του 2004 η HELLENIC AID υλοποίησε διµερείς δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας µε 
επίκεντρο την καταπολέµηση του ιού του AIDS µε κόστος 0,60 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,49 εκατ. 
ΕΥΡΩ. Η Ελλάς επίσης συνεισέφερε το ποσό των 0,10 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,08 εκατ. ΕΥΡΩ 
στο UNAIDS, που ιδρύθηκε από τα Η.Ε το 2001, µε σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη 
εκτεταµένης παγκόσµιας δράσης κατά του AIDS που περιλαµβάνει, αποτροπή µετάδοσης 
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του ιού HIV, παροχή περίθαλψης και υποστήριξης στους φορείς του ιού, περιορισµό της 
τρωτότητος των ατόµων και των κοινωνιών φορέων του ιού και περιορισµό του αντίκτυπου 
της νόσου.   
 
Η εµπλοκή της HELLENIC AID στο µέλλον θα είναι ακόµη πιο ενεργός, ως προς την παροχή 
αναπτυξιακής βοήθειας για την καταπολέµηση του HIV/AIDS. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της 
ισχυροποίησης των δυνατοτήτων της HELLENIC AID και του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον τοµέα. 
 
Κατ’ αυτήν την έννοια οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα εµπλέκουν περαιτέρω 
αποφασιστικά εξειδικευµένους Ελληνικούς ΜΚΟ, οι οποίοι θα προσπαθούν να παρεµβαίνουν 
εγκαίρως σε κοινότητες ατόµων υψηλού κινδύνου και θα δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
της πρόληψης, της ενηµέρωσης και της καταπολέµησης του ιού του AIDS, καθώς και στην 
περίθαλψη ορφανών στις αναπτυσσόµενες χώρες.     
 

ΣΚΟΠΟΣ 8 
Φραγµός και αναστροφή της εξάπλωσης της ελονοσίας και άλλων σηµαντικών ασθενειών 
µέχρι το έτος 2015. 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Μια σειρά από νόσους όπως η διάρροια, η ελονοσία, η φυµατίωση, η πνευµονία, η ιλαρά 
κλπ. ταλανίζουν και σήµερα τις περισσότερες από τις φτωχές χώρες, µε αποτέλεσµα να 
µειώνεται το ανθρώπινο δυναµικό και να περιορίζεται η ανάπτυξη. Ειδικότερα:    
 
- Περίπου ένα εκατοµµύριο άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κατ’ έτος από την ελονοσία, το 
µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων είναι παιδιά. Υπολογίζεται ότι η θανατηφόρα νόσος είναι 
υπαίτια για τη µείωση της ανάπτυξης στην Αφρική κατά 1,30%. Παγκόσµια στοιχεία 
παρουσιάζουν εικόνα µικρής βελτίωσης των συνθηκών στις χώρες που αντιµετωπίζουν 
σοβαρό πρόβληµα στην αντιµετώπιση της νόσου.   
 
- ∆υστυχώς τα τελευταία χρόνια η νόσος της φυµατίωσης επανέρχεται στο προσκήνιο, 
παρόλο που είχε διαφανεί η πλήρης εξάλειψή της κυρίως λόγω της ανθεκτικότητος που 
παρουσιάζει στα φάρµακα και την εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήµατος των 
ασθενών λόγω του AIDS. Οι περιπτώσεις νοσούντων ατόµων αυξάνονται ελαφρά κατ’ έτος, 
όµως µειώνονται το ποσοστό των θανάτων καθώς αυξάνεται ο αριθµός των πασχόντων που 
έχει πρόσβαση σε κατάλληλη θεραπεία γνωστή ως “DOTS” (άµεση παρατήρηση και σύντοµη 
θεραπεία). Η επίτευξη του Σκοπού µέχρι το έτος 2015 θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα που θα 
υλοποιηθούν προγράµµατα ελέγχου της νόσου και πόσο αποτελεσµατικά θα 
προσαρµοσθούν για να αντιµετωπισθεί η πρόσθετη µόλυνση από τον ιό HIV, κυρίως στην 
Αφρική και η ανθεκτικότητα που παρουσιάζει η νόσος στα φάρµακα, κυρίως στην Ανατολική 
Ευρώπη.        
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Εντός του 2004 υλοποιήθηκαν δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας µε επίκεντρο την 
καταπολέµηση της ελονοσίας, της φυµατίωσης και άλλων σοβαρών ασθενειών στις 
αναπτυσσόµενες χώρες. Το συνολικό κόστος ανήλθε σε 0,41 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,33 εκατ. 
ΕΥΡΩ. Σε σχέση µε το προηγούµενο έτος 2003, η Χώρα µας αύξησε τις δαπάνες της κατά  
0,30 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,23 εκατ. ΕΥΡΩ, εποµένως ποσοστιαία αύξηση 230%. Η Ελλάς 
επίσης συνεισέφερε εντός του 2004, το ποσό των 0,28 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,25 εκατ. ΕΥΡΩ 
στο «Παγκόσµιο Ταµείο για την καταπολέµηση του HIV/AIDS, της φυµατίωσης και της 
ελονοσίας» (Global Fund το Fight AIDS, Τuberculosis and Μalaria). 
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ΣΚΟΠΟΙ 5 - 8 - 17 

 
Συνολικά για την επίτευξη των Σκοπών αυτών, οι οποίοι κατά την DAC χαρακτηρίζονται ως 
«Άλλη βοήθεια για τη βελτίωση της υγείας» “Other Health”, υλοποιήθηκαν από την Ελλάδα 
δράσεις αναπτυξιακής βοήθειας, όπως εµφαίνονται στο κατωτέρω ΠΛΑΙΣΙΟ: 
 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ   6 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3- 5 
 

ΣΤΟΧΟΣ   6 
 

 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV/AIDS,  

ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
 

Σκοπός Αντικείµενο ∆ράσεις ∆απάνη σε 
εκατ.ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
Φραγµός και αναστροφή της εξάπλωσης του ιού 
HIV/AIDS µέχρι το έτος 2015 
 
Τοµείς: 13040 Έλεγχος Σεξουαλικώς  
                        Μεταδιδοµένων Νοσηµάτων (ΣΜΝ) 
                        Περιλαµβάνεται το AIDS              
 

Σκοπός 7 

Χώρες: Ακτή Ελεφαντοστού, Αλβανία, Αρµενία, 
Βουλγαρία, Ζάµπια, Μαλάουι, Μολδαβία, 
Ουκρανία  

 

 
11 

 
0,49 

 
0,60 

Φραγµός και αναστροφή της εξάπλωσης της 
ελονοσίας και άλλων σηµαντικών ασθενειών µέχρι 
το έτος 2015 
 
Τοµείς: 12250 Έλεγχος Μεταδοτικών Ασθενιών             
 

Σκοπός 8 

Χώρες: Αζερµπαϊτζάν, Αιθιοπία, Ιορδανία  
 

 
4 

 
0,33 

 
0,41 

Λοιπή υγεία 
 
Τοµείς: 12110 Πολιτική και ∆ιοίκηση Υγείας 
             12181 Ιατρική Εκπαίδευση/Κατάρτιση 
             12191 Ιατρικές Υπηρεσίες  
             12230 Βασική Ιατρική Υποδοµή 
             12281 Ανάπτυξη Προσωπικού Υγείας   
 

Σκοπός 5 
Σκοπός 8 
Σκοπός 17 

Χώρες: Αίγυπτος, Αιθιοπία, Αλβανία, Αρµενία, 
Αφγανιστάν, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
Βουλγαρία, Γεωργία, ∆ηµοκρατία του 
Κονγκό, Ιορδανία, Ιράν,  Ιράκ, Καζακστάν, 
Καµερούν, Κένυα, Κούβα, Λαϊκή 
∆ηµοκρατία Κονγκό, Λευκορωσία, Λίβανος, 
Μπουρούντι, Νιγηρία, Ουγκάντα, 
Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία, Παλαιστινιακή 
Αρχή, ΠΓ∆Μ, Ρουάντα, Ρουµανία, Ρωσία,  
Σερβία-Μαυροβούνιο,  Σουδάν, Συρία, 
Τανζανία, Τυνησία, Τουρκία, Τσεχία,    

 

 
66 

 
6,01 

 
7,47 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
81 

 
6,83 

 
8,48 
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3.7 
 
ΣΤΟΧΟΣ   7 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 

� 
 

ΣΚΟΠΟΣ 9 
Ενσωµάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στις εθνικές πολιτικές και τα 
προγράµµατα όλων των χωρών και αποκατάσταση και διατήρηση του περιβάλλοντος µέχρι 
το έτος 2015. 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Οι περισσότερες χώρες του κόσµου έδειξαν τις καλές προθέσεις τους και υιοθέτησαν τις 
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και τις ενέταξαν στις εθνικές τους πολιτικές. Συµφώνησαν 
επίσης στην υλοποίηση σχετικών διεθνών Συµφωνιών. Παρόλα αυτά δεν έχει επιτευχθεί 
σηµαντική πρόοδος για την αποκατάσταση και διατήρηση του περιβάλλοντος.   
 
∆άση καλύπτουν περίπου το 35% της επιφάνειας της γης (51 εκατοµµύρια τετραγωνικά 
χιλιόµετρα) συµβάλλοντας στα προς το ζην για περισσότερους από ένα δισεκατοµµυρίο 
ανθρώπους µε εισόδηµα κάτω από ένα ∆ολάριο ΗΠΑ την ηµέρα. Υπολογίζεται ότι η έκταση 
των δασών µειώθηκε παγκοσµίως κατά 0,94 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα τη 
δεκαετία του 1990, λόγω κυρίως µετατροπής της σε γεωργικές εκτάσεις. Για τον περιορισµό 
του φαινοµένου, χρησιµοποιούνται µέθοδοι αειφόρου διαχείρισης των δασών, που 
βελτιώνουν τις συνθήκες διαβιώσεως των πληθυσµών που κατοικούν κοντά σε δάση.     
 
Σήµερα, περίπου 19 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα, (13% της επιφάνειας της γης) 
έχουν χαρακτηρισθεί προστατευόµενες περιοχές. Την τελευταία δεκαετία η επιφάνεια αυτή 
έχει αυξηθεί κατά 15%. Το πρόβληµα έγκειται στην ποιότητα της διαχείρισης που δεν πληροί 
πάντοτε τις προδιαγραφές επίτευξης των στόχων προστασίας. Οι αντίστοιχες 
προστατευόµενες θαλάσσιες περιοχές είναι µόλις 1%. Ενώ συνεχίζεται η καταστροφή 
οικοσυστηµάτων και µειώνεται η βιοποικιλότητα καθώς απειλούνται περισσότερα από 10 
χιλιάδες είδη.      
 
Οι παγκόσµιες κατά κεφαλή εκποµπές διοξειδίου του άνθρακος (CO2), που αποτελεί τη 
µεγαλύτερη πηγή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, 
έχουν αυξηθεί στις αναπτυσσόµενες χώρες, ενώ έχουν παραµείνει  ουσιαστικά αµετάβλητες 
στις ανεπτυγµένες χώρες. Παγκοσµίως οι εκποµπές αυτές έχουν λίγο µειωθεί σαν 
αποτέλεσµα µείωσης της βιοµηχανικής παραγωγής στις χώρες µε οικονοµίες σε µετάβαση τη 
δεκαετία του 1990. 
 
Από την εποχή της υιοθέτησης του «Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ» (1986), η παγκόσµια 
κατανάλωση χλοροφθορανθράκων (CFC), που αποτελούν την κύρια αιτία καταστροφής του 
στρώµατος του όζοντος, έχει µειωθεί σηµαντικά στο 1/10 των επιπέδων του 1990. Όµως, το 
πρόβληµα παραµένει, καθώς η ανάκτηση της ισορροπίας της στιβάδας του όζοντος γίνεται 
µε αργούς ρυθµούς.  
 
Σχεδόν ο µισός πληθυσµός της γης εξαρτάται από στερεά καύσιµα όπως, άνθρακα, ξύλα, 
κατάλοιπα φυτών, κοπριά, κλπ. Συγχρόνως, εξελίσσεται η προσπάθεια βελτίωσης της 
αποδοτικότητος της ενέργειας και προώθησης των καθαρών τεχνολογιών, όµως η µεταφορά 
αυτής της νέας τεχνολογίας στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου οι ενεργειακές ανάγκες είναι 
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πολύ µεγάλες, δεν εξελίσσεται αρκετά γρήγορα. Μια ακόµη παράµετρος που προωθεί την 
περιβαλλοντική βιωσιµότητα είναι η λελογισµένη κατανάλωση ενέργειας.       
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Η Ελλάς θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε 
τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, αφού αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη 
µείωση της φτώχειας. Για το σκοπό αυτό η Χώρα µας έχει ήδη επικυρώσει µια σειρά πολύ 
βασικών ∆ιεθνών Συµβάσεων για θέµατα φυσικού περιβάλλοντος και δραστηριοποιείται 
ενεργώς για την υλοποίηση διεθνών δεσµεύσεων που αφορούν θέµατα αειφορίας του 
περιβάλλοντος, µέσω πρωτοβουλιών της Ε.Ε  που ξεκίνησαν από την «Παγκόσµια Σύνοδο 
Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη» στο Γιοχάνεσµπουργκ το 2002 (π.χ. E.U Water 
Initiative, E.U Energy Initiative and Energy Coalition, E.U Action Plan for Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade - FLEGT).  
 
Σε διεθνές επίπεδο η Ελλάς, µέσω του ΥΠΕΧΩ∆Ε, έχει εδραιώσει µακροχρόνια σταθερή 
συνεργασία µε σειρά ∆ιεθνών Οργανισµών όπως οι, UNEP, UNCSD, WB, MCSD, ∆ιεθνείς 
Αναπτυξιακές Τράπεζες, κλπ. Επίσης η Ελλάς παρακολουθεί συστηµατικά δραστηριότητες 
στο πλαίσιο των “Rio Conventions on Biodiversity, Climate Change and Desertification”, 
υλοποιώντας συγκεκριµένα «Σχέδια ∆ράσεων» και προγράµµατα. Οι τοµείς στους οποίους 
δραστηριοποιείται κυρίως η Ελλάς είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και ολοκληρωµένη διαχείριση υδάτων.       
 
Η Χώρα µας συνεισφέρει στην παγκόσµια προσπάθεια για την προστασία του στρώµατος 
του όζοντος µέσω του «Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ», ενώ συνεχίζει να χρηµατοδοτεί το 
«Ταµείο (∆ιευκόλυνσης) για το Παγκόσµιο Περιβάλλον» (Global Environment Facility - GEF), 
που σκοπό έχει να χρηµατοδοτεί προγράµµατα σε παγκόσµιο επίπεδο που συνεισφέρουν 
στην προστασία του κλίµατος, τη βιοποικιλία, τα διεθνή ύδατα και το στρώµα του όζοντος. 
 
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε είναι αρµόδιο επίσης για την καταβολή των ετήσιων συνεισφορών της 
Ελλάδος σε διάφορους ∆ιεθνείς Οργανισµούς µε αντικείµενο το περιβάλλον όπως οι, IUCN, 
MONTREAL PROTOCOL, UN HABITAT, UNFCC, UNEP, UNESCO. Το 2004 η σχετική 
δαπάνη ανήλθε σε 1,39 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 1,12 εκατ. ΕΥΡΩ. 
 
Κατά το 2004 υλοποιήθηκαν διάφορες δράσεις για την επίτευξη του υπόψη σκοπού το 
κόστος των οποίων ανήλθε σε 4,52 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 3,64 εκατ. ΕΥΡΩ.     
 

ΣΚΟΠΟΣ 10 
Μείωση κατά 50% µέχρι το έτος 2015 του ποσοστού των ανθρώπων χωρίς  πρόσβαση σε 
πόσιµο νερό. 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Η πρόσβαση σε πόσιµο νερό και σε βασικές συνθήκες υγιεινής αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της ανάπτυξης και προϋπόθεση επιτυχίας του αγώνα για την καταπολέµηση της 
φτώχειας, της πείνας, της παιδικής θνησιµότητος και της ισότητος των φύλων.  
 
Από το 1990 µέχρι σήµερα, σχεδόν ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε 
ασφαλές πόσιµο νερό. Για να επιτευχθούν όµως πλήρως οι MDGs στον τοµέα αυτό µέχρι το 
2015, θα απαιτηθεί να αποκτήσουν ανάλογη πρόσβαση ακόµη ένα δισεκατοµµύριο 
άνθρωποι. Τα κυριότερα προβλήµατα εστιάζονται κυρίως σε γεωργικές περιοχές της Αφρικής 
και σε φτωχογειτονιές των πόλεων.            
 
Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε θέµατα πρόσβασης σε βασικές συνθήκες υγιεινής είναι 
πολύ µικρότερη, καθώς περίπου ο µισός πληθυσµός στον αναπτυσσόµενο κόσµο (2,6 
δισεκατοµµύρια) δεν απολαµβάνει αυτού του βασικού αγαθού. Εάν συνεχισθούν οι ίδιοι 
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ρυθµοί το 2015 περίπου 2,4 δισεκατοµµύρια άνθρωποι θα βρίσκονται αντιµέτωποι µε το 
πρόβληµα. Το πρόβληµα υφίσταται κυρίως στην Υποσαχαρική Αφρική και τη Νότιο Ασία.   
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Για την HELLENIC AID ο σκοπός αυτός αποτελεί βασική επιδίωξη του προγράµµατος 
αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς η παροχή νερού σε επαρκείς ποσότητες και ποιότητα 
αποτελεί βασική ανθρώπινη ανάγκη στις αναπτυσσόµενες χώρες, καλύπτοντας ανάγκες 
ποσίµου ύδατος, άρδευσης γεωργικών εκτάσεων, περιορισµού των ασθενειών κλπ. Η Ελλάς 
µέσω των υπόψη δράσεων προωθεί και τη διαχείριση των υδάτων από τις τοπικές κοινωνίες.   
 
Η διεθνής κοινότητα, τόσο µέσω των «Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας» (MDGs), όσο και 
µέσω των αποτελεσµάτων της «∆ιάσκεψης του Γιοχάνεσµπουργκ», ανέλαβε συντονισµένη 
δράση και φιλόδοξους στόχους. Η Ε.Ε ανταποκρινόµενη, εγκαινίασε την Πρωτοβουλία για το 
Νερό "Νερό για τη Ζωή". Η Ελλάς ηγείται του σκέλους που αφορά στη Μεσόγειο, 
συµπεριλαµβανοµένων και των Βαλκανικών χωρών (“Mediterranean Component of the 
European Union Water Initiative” – MED EUWI).  
 
Το “MED EUWI” αποτελεί στρατηγική συνεργασία διεθνών δρώντων µε σκοπό την 
υλοποίηση των Στόχων της Χιλιετίας που αφορούν θέµατα υδάτων και την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων που ετέθησαν στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Βιώσιµη 
Ανάπτυξη. Οι τοµείς δραστηριοτήτων περιλαµβάνουν: 
- παροχή νερού και απολύµανση,  
- ολοκληρωµένη διαχείριση υδάτινων πόρων,  
- αλληλεπίδραση υδάτων, τροφής και περιβάλλοντος,  
- µη συµβατικοί υδάτινοι πόροι και  
- οριζόντια θέµατα όπως µεταφορά τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, εκπαίδευση και κατάρτιση 

προσωπικού.           
 
Στο πλαίσιο αυτό έχουν υποβληθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στην HELLENIC AID και αναµένουν 
χρηµατοδότηση, προτάσεις προγραµµάτων συνολικού ύψους 1,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,80 
εκατ. ΕΥΡΩ που καλύπτουν περίοδο τριών ετών. 
 
Εντός του 2004 υλοποιήθηκαν δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας µε αντικείµενο τον 
υποδιπλασιασµό µέχρι το έτος 2015 του ποσοστού των ανθρώπων χωρίς πρόσβαση σε 
πόσιµο ύδωρ. Το συνολικό τους κόστος ανήλθε σε 1,42 εκατ. δολ. ΗΠΑ ή 1,14 εκατ. ΕΥΡΩ.     
 

ΣΚΟΠΟΣ 11 
Σηµαντική βελτίωση των συνθηκών ζωής τουλάχιστον 100 εκατ. κατοίκων εξαθλιωµένων 
γειτονιών µέχρι το έτος 2020. 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Η ταχεία αστικοποίηση στις αναπτυσσόµενες χώρες (µεταξύ 1990 και 2001 περίπου 200 
εκατοµµύρια άνθρωποι µετακινήθηκαν στις φτωχογειτονιές των πόλεων) έχει αυξήσει 
δραµατικά τις ανάγκες για ικανοποιητικές συνθήκες στέγασης. Σήµερα σε όλο τον κόσµο 
σχεδόν ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι, ένας στους τρεις κατοίκους των πόλεων δηλαδή, 
κατοικούν σε φτωχογειτονιές. 
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού δεν υλοποιήθηκαν δράσεις αναπτυξιακής βοήθειας. 
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ   7 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ 3- 6 

 
ΣΤΟΧΟΣ   7 
 

 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
Σκοπός Αντικείµενο ∆ράσεις ∆απάνη σε 

εκατ.ΕΥΡΩ 
∆απάνη 

εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ 

Ενσωµάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης 
στις εθνικές πολιτικές και τα προγράµµατα όλων 
των χωρών και αποκατάσταση και διατήρηση του 
περιβάλλοντος µέχρι το έτος 2015 
 
 
Τοµείς: 41010 Περιβαλλοντική Πολιτική & ∆ιοίκηση 
             41030 Βιοποικιλότητα 
             41040 Προστασία χώρων και Τοποθεσιών 
             41081 Περιβαλλοντική 
                         Εκπαίδευση / Κατάρτιση 
             41082 Περιβαλλοντική Έρευνα  
 

Σκοπός 9 

Χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 
Γεωργία, Ισραήλ, Λίβανος, ΠΓ∆Μ, 
Ρουµανία, Σερβία-Μαυροβούνιο, Σλοβενία, 
Τουρκία      

 

 
38 

 
2,50 

 
3,11 

 

Μείωση κατά 50% µέχρι το έτος 2015 του 
ποσοστού των ανθρώπων χωρίς  πρόσβαση σε 
πόσιµο νερό 
 
Τοµείς: 14010 Πολιτική & ∆ιοίκηση  
                        Υδάτινων Πόρων  
             14015 Προστασία Υδάτινων Πόρων 
             14030 Πόσιµο Ύδωρ  
                        & Βασική Απολύµανση 
             14040 Ανάπτυξη Ποταµών 
 

Σκοπός 10 

Χώρες: Αζερµπαϊτζάν, Αιθιοπία, Αλβανία, Αρµενία, 
Αφγανιστάν, Βουλγαρία, Ιράν, Ιράκ, 
Πακιστάν, Παλαιστινιακή Αρχή, ΠΓ∆Μ      

 

 
16 

 
1,14 

 
1,42 

Σηµαντική βελτίωση των συνθηκών ζωής 
τουλάχιστον 100 εκατ. κατοίκων εξαθλιωµένων 
γειτονιών µέχρι το έτος 2020 
 
Τοµείς: - 
 

Σκοπός 11 

Χώρες: - 
 

** ** ** 

 
 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
54 

 
3,64 

 
4,53 

 
**    ∆εν υλοποιήθηκαν δράσεις που θα συνέβαλαν στην επίτευξη του Σκοπού 11, του Στόχου 7. 
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3.8 
 
ΣΤΟΧΟΣ   8 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

 

� 
 
Βασική έννοια στην «∆ιακήρυξη της Χιλιετίας» είναι η «εταιρικότητα», µια ειδική µορφή 
σχέσης – συµφωνίας µεταξύ δωρητριών και αποδεκτριών βοήθειας χωρών. Σύµφωνα µε 
αυτήν οι δωρήτριες χώρες αναλαµβάνουν να βοηθήσουν τις αναπτυσσόµενες, µέσω  της 
ODA, του εµπορίου και της ανακούφισης του χρέους. Αντιστοίχως οι αποδέκτριες βοήθειας 
χώρες αναλαµβάνουν να διασφαλίσουν σταθερότητα στις οικονοµίες τους διαµορφώνοντας 
ένα σταθερό µακροοικονοµικό, θεσµικό και πολιτικό πλαίσιο και να λάβουν αυστηρά µέτρα 
κατά της διαφθοράς, που θα τους εξασφαλίσει ανάπτυξη, καθώς και να καλύψουν τις 
αυξηµένες κοινωνικές ανάγκες. 
 
Ο Στόχος υπ’ αριθµ. 8 αναφέρεται σε τρόπους µέσω των οποίων οι ανεπτυγµένες χώρες 
µπορούν να συνδράµουν τις αναπτυσσόµενες, ώστε να επιτύχουν τους άλλους επτά 
Στόχους. Οι τρόποι αυτοί περιλαµβάνουν, την αύξηση της ODA που τους παρέχουν, 
λαµβάνοντας µέτρα για την ανακούφιση του χρέους, τη διασφάλιση ανοικτού, δίκαιου, 
βασισµένου σε κανόνες, πολυµερούς εµπορικού και χρηµατοδοτικού συστήµατος και την 
αντιµετώπιση των ειδικών αναγκών των λιγότερο ανεπτυγµένων περίκλειστων και µικρών 
νησιωτικών χωρών.  
 

ΣΚΟΠΟΣ 12 
Περαιτέρω ανάπτυξη ενός ανοικτού, βασισµένου σε κανόνες, προβλέψιµου, χωρίς 
διακρίσεις, εµπορικού και χρηµατοδοτικού συστήµατος (Περιλαµβάνεται η δέσµευση για 
χρηστή διακυβέρνηση, ανάπτυξη και µείωση της φτώχειας – σε εθνικό και διεθνές επίπεδο). 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Μελέτες αποδεικνύουν ότι οι χώρες µέσου εισοδήµατος επωφελούνται περισσότερο από το 
εµπόριο καθώς αυτό αποτελεί την κύρια πηγή του εισοδήµατός τους. Παρά την πρόοδο που 
είχε διαφανεί στα µέσα του 2004, οι εµπορικές συνοµιλίες στο πλαίσιο του εµπορικού γύρου 
διαπραγµατεύσεων που ξεκίνησε στη Ντόχα έχουν καθυστερήσει σηµαντικά. Επίσης, σειρά 
αποφάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (World Trade Organization – WTO) την 
ίδια χρονιά όρισαν πως ορισµένες επιδοτήσεις των ανεπτυγµένων χωρών επηρεάζουν 
αρνητικά τις αναπτυσσόµενες και πρέπει να εκλείψουν. Εποµένως, υπάρχει η δυνατότητα 
αύξησης και βελτίωσης της παρεχόµενης αναπτυξιακής συνεργασίας, διεύρυνσης της 
ανακούφισης του χρέους και ολοκλήρωσης επιτυχηµένου εµπορικού γύρου συνοµιλιών.          
 
Μεταξύ των πολλαπλών προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο αναπτυσσόµενος κόσµος 
ξεχωριστή θέση κατέχει η ποιότητα διακυβέρνησης σε κάθε χώρα ξεχωριστά και σε 
ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Είναι σαφές ότι η αναποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, η πληµµελής εφαρµογή των νόµων, η διαφθορά, οι περιορισµοί στην ελευθερία 
του Τύπου και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συνδέονται άµεσα µε τους 
χαµηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης και παρεµποδίζουν τη διαδικασία καταπολέµησης 
της φτώχειας. Η καταπολέµηση της διαφθοράς και η εφαρµογή του νόµου έχουν αποδώσει 
εντυπωσιακά αποτελέσµατα σε αρκετές χώρες, καθώς για ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού 
το κατά κεφαλήν εισόδηµα την τελευταία δεκαετία διπλασιάσθηκε. Τα κοινωνικά και πολιτικά 
δικαιώµατα, σε συνδυασµό µε την ελευθερία του Τύπου, βοήθησαν αισθητά στην 
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καταπολέµηση της διαφθοράς και ταυτόχρονα βελτίωσαν την αποτελεσµατικότητα των 
δηµοσίων δαπανών και αύξησαν τον όγκο των επενδύσεων.     
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Για την HELLENIC AID η περαιτέρω απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου, µε την 
συνεπακόλουθη αύξησή του, µπορεί να συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη και στην 
ευηµερία όλων των χωρών και συγχρόνως στην αναπτυξιακή προσπάθεια των 
αναπτυσσοµένων. Όµως το γεγονός ότι τα οφέλη από την απελευθέρωση δεν κατανέµονται 
ισοµερώς σε όλα τα κράτη µέλη του WTO, δεν σηµαίνει ότι δεν παρουσιάζονται από το 
διεθνές εµπόριο ευκαιρίες για όλους. Οι ασθενέστεροι εταίροι του διεθνούς εµπορίου και 
κυρίως οι ελάχιστα αναπτυγµένες χώρες, θα πρέπει να βοηθηθούν ώστε να αποκοµίσουν  
και αυτές τα οφέλη που τους αναλογούν.   
 
Οι ελληνικές θέσεις µετά τη ∆ιάσκεψη στο Κανκούν συνοψίζονται ως εξής:   
- Υποστήριξη της περαιτέρω απελευθέρωσης του διεθνούς εµπορίου, µε τη συνεπακόλουθη 

αύξησή του. Στόχος, µαζί µε την Ε.Ε, είναι η επιτυχία  του Νέου Γύρου ∆ιαπραγµατεύσεων 
σε όλους τους τοµείς που αποφασίσθηκαν στην «Ατζέντα της Ντόχα».  

- Υποστήριξη των αιτηµάτων των αναπτυσσοµένων χωρών για πρόσβαση στις διεθνείς 
αγορές, για παροχή εξαιρέσεων και αποκλίσεων σε αυτές από τους κανόνες του WTO, όταν 
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα εφαρµογής των υφισταµένων συµφωνιών του.  
Επίσης υποστήριξη της αύξησης της παροχής τεχνικής βοήθειας, προκειµένου αυτές να 
µπορέσουν να επωφεληθούν τα µέγιστα από το διεθνές εµπόριο και να ενσωµατωθούν 
πληρέστερα στην διεθνή οικονοµία και στον WTO. Εκτιµάται ότι αυτές µπορούν  να  
αποκοµίσουν σηµαντικά οφέλη από την επιτυχία του Νέου Γύρου.   

- Όσον αφορά στον ευαίσθητο τοµέα της γεωργίας, εκτιµάται ότι η Ε.Ε και ειδικά η Χώρα µας, 
έχει συµβάλλει σηµαντικά στις διαπραγµατεύσεις του Νέου Γύρου (trade distortion 
measures). Με την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της, η Ε.Ε µείωσε 
σε σηµαντικό βαθµό τις επιδοτήσεις. Συγχρόνως, η Ε.Ε και η Ελλάς εκτιµούν ότι ο 
αγροτικός τοµέας χαρακτηρίζεται από «πολυλειτουργικότητα», δηλαδή συνεισφέρει και στο 
περιβάλλον και στην διατροφική ασφάλεια του πληθυσµού και αποτελεί ένα «ιδιαίτερο 
τοµέα» µε σηµαντικές διαφορές από τους άλλους οικονοµικούς τοµείς. 

 
Η Ελλάς συµµετέχει ενεργά και παρέχει την υποστήριξή της σε ∆ιεθνείς Φορείς που 
δραστηριοποιούνται σε θέµατα εµπορίου, όπως η UNCTAD και ο WTO και ενσωµάτωσε  
αποφάσεις τους στο Ελληνικό δίκαιο. Η συνεισφορά της στον WTO το 2004 ανήλθε σε 0,55 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,44 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Η Χώρα µας κοιτίδα της ∆ηµοκρατίας, αποδίδει πρωταρχική σηµασία στην εµπέδωση των 
δηµοκρατικών θεσµών, στη λειτουργία του κράτους δικαίου και στην προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η 
Ελλάς υποστηρίζει την αλληλεξάρτηση µεταξύ, αφενός των ατοµικών και πολιτικών 
δικαιωµάτων και αφετέρου των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων. 
Θεωρεί ακόµη ότι ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η προαγωγή της 
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, είναι παράγοντες που διασφαλίζουν την ειρήνη, τη 
δικαιοσύνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη µείωση της φτώχειας και την κοινωνικο-
οικονοµική ανάπτυξη.    
 
Εκτός των πολλών διµερών δράσεων, η Χώρα µας σε συνεργασία µε τα άλλα κράτη µέλη της 
Ε.Ε, χαράσσει και υλοποιεί πολιτική για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του 
εκδηµοκρατισµού και του κράτους δικαίου σε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της «Κοινής 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας» (ΚΕΠΠΑ), έναν από τους πέντε άξονες της 
οποίας συνιστά το εν λόγω τρίπτυχο. Η Ελλάς µετέχει στις συντονιστικές συναντήσεις των 
«25» προς διαµόρφωση κοινής θέσης, τόσο  στο πλαίσιο της Γεν. Συνέλευσης του ΟΗΕ (Γ΄ 
Επιτροπή), όσο και των λειτουργικών επιτροπών του ECOSOC και πρωτίστως της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΕΑ∆).  
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Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν εντός του 2004 δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας µε 
αντικείµενο την ενδυνάµωση της χρηστής διακυβέρνησης µέσω της δηµόσιας διοίκησης, της 
προώθησης των δηµοκρατικών θεσµών, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
των κανόνων του δικαίου. Το συνολικό κόστος ανήλθε σε 6,43 εκατ. δολ. ΗΠΑ ή 5,16 εκατ. 
ΕΥΡΩ.     
 

ΣΚΟΠΟΣ 13 
Αντιµετώπιση των Ειδικών Αναγκών των Λιγότερο Ανεπτυγµένων από τις Αναπτυσσόµενες 
Χώρες (ΛΑΑΧ) (Περιλαµβάνεται η ελεύθερη [χωρίς δασµούς και ποσοστώσεις] διακίνηση των 
εξαγωγών των ΛΑΑΧ, ενισχυµένο πρόγραµµα ανακούφισης χρέους για τις Υπερχρεωµένες 
Φτωχές Χώρες (HIPC), διαγραφή διµερών κρατικών χρεών και παροχή περισσότερης ODA 
στις χώρες που έχουν αυτοδεσµευθεί να µειώσουν τη φτώχεια).   
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
- Εµπόριο 
Οι Λιγότερο Ανεπτυγµένες από τις Αναπτυσσόµενες Χώρες (ΛΑΑΧ) καλούν τις πλούσιες 
χώρες να δεσµευτούν για «άµεση πρόσβαση σε ελεύθερες αγορές» (χωρίς δασµούς και 
ποσοστώσεις) για όλα τα προϊόντα από τις ΛΑΑΧ και µάλιστα η πρόσβαση αυτή να δοθεί 
χωρίς να απαιτηθεί ως αντάλλαγµα από τις αναπτυσσόµενες χώρες να µειώσουν τους 
δασµούς. H E.E έχει ήδη παρατείνει την πρόσβαση στην αγορά της για προϊόντα από 
λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, µέσω του προγράµµατος «Όλα πλην όπλων», αν και η 
ελεύθερη πρόσβαση για κάποια «ευαίσθητα» προϊόντα έχει καθυστερήσει. Για παράδειγµα, 
οι εξαγωγές ζάχαρης από αυτή την κατηγορία χωρών θα απελευθερωθούν πλήρως από 
δασµούς και ποσοστώσεις το 2009. 
  
- Χρέος 
Η πρωτοβουλία HIPC είχε ήδη θετικές επιπτώσεις για τις υπερχρεωµένες φτωχές χώρες. 
Από τον Νοέµβριο του 2001, 24 χώρες πέτυχαν το σηµείο απόφασης και ήταν επιλέξιµες για 
ενδιάµεση ελάφρυνση του χρέους και µικρός αριθµός από αυτές πέτυχε το σηµείο 
ολοκλήρωσης. Οι περισσότερες ήταν χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής. Εκτιµάται ότι οι 
κοινωνικές δαπάνες στις υπόψη χώρες αυξήθηκαν κατά περίπου 2.000 εκατ. ΕΥΡΩ κατά την 
περίοδο 2001-2002, σαν αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας HIPC. Τον Ιούνιο του 2005 στο 
πλαίσιο του G8 απεφασίσθη η πλήρης διαγραφή των 40.000 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ που χρωστούν 
18 χώρες στην Παγκόσµια Τράπεζα (ΠΤ), το ∆ιεθνές Νοµισµατικό ταµείο (∆ΝΤ) και την 
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (ΑΦΤΑ)  
 
- Παροχή ODA 
Η διεθνής αναπτυξιακή κοινότητα έχει αυξήσει τη στήριξη της απέναντι στις ΛΑΑΧ 
αυξάνοντας την παρεχόµενη ODA, ενώ πολλές δωρήτριες χώρες έχουν υποσχεθεί 
αυξηµένες ροές πόρων κατά τα επόµενα έτη.  
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
- Εµπόριο 
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του Σκοπού 12.  
 
- Χρέος 
Η Ελλάς ήταν από τις πρώτες χώρες που ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία της Παγκόσµιας 
Τράπεζας για τις υπερχρεωµένες πτωχές χώρες (HIPC Initiative) το έτος 1996, όταν και 
συνεισέφερε το ποσό του 1,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Στη συνέχεια κατέβαλε και δεύτερη 
συνεισφορά το έτος 2001 εκ 2,50 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, ενώ προτίθεται να καταβάλλει και τρίτη, το 
έτος 2006.  
 
- Παροχή ODA 
Τα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν την τετραετία 2001-2004 ήταν συµβατά µε το πλαίσιο 
που έχει θέσει η διεθνής αναπτυξιακή κοινότητα των δωρητών, η επίτευξη δηλαδή των 
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Στόχων της Χιλιετίας (MDGs). Ειδικότερα, το 2001 η ODA που παρασχέθηκε στις ΛΑΑΧ 
ανήλθε σε 2,28 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 2,53 εκατ. ΕΥΡΩ, ενώ το επόµενο έτος έφθασε τά 9,74 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 10,32 εκατ. ΕΥΡΩ. Το 2003 η παρασχεθείσα ODA στις υπόψη χώρες 
ανήλθε στα 11,06 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 9,84 εκατ. ΕΥΡΩ και το 2004 αυξήθηκε ακόµη 
περισσότερο.    
 

ΣΚΟΠΟΣ 14 
Αντιµετώπιση των Ειδικών Αναγκών των Περίκλειστων και των Μικρών Νησιωτικών Χωρών 
(µέσω του προγράµµατος Barbados και των προβλέψεων της 22ας Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωµένων Εθνών).         
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Οι Περίκλειστες Χώρες (Land Locked Countries) αντιµετωπίζουν ειδικά προβλήµατα. Συχνά 
βρίσκονται µακριά από τις αγορές και το κόστος των εξαγωγών τους είναι κατά πολύ 
υψηλότερο από άλλες χώρες. Κατά συνέπεια οι περισσότερες έχουν απογοητευτικά 
οικονοµικά αποτελέσµατα. Η βοήθεια προς τις χώρες αυτές, ως ποσοστό του ΑΕΕ, αυξήθηκε 
ελάχιστα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, µειώθηκε γύρω στο 1996 και σταθεροποιήθηκε 
γύρω στο 6% µέχρι το 2001. Το επόµενο έτος αυξήθηκε σε 7,6% ή 8.800 εκατ ∆ολ. ΗΠΑ. Το 
2004 η βοήθεια έφθασε το 7,4% ή 9.900 εκατ ∆ολ. ΗΠΑ. 
 
Οι Μικρές Νησιωτικές Χώρες (Small Island States) αντιµετωπίζουν και αυτές µεγάλους 
περιορισµούς. Έχουν περιορισµένες πλουτοπαραγωγικές πηγές, υψηλό κόστος ενέργειας, 
µικρές αγορές, ενώ εξαρτώνται από λίγες αποµακρυσµένες αγορές. Η βοήθεια προς τις 
χώρες αυτές, ως ποσοστό του ΑΕΕ µειώθηκε από 2,8% το 1990 σε 1,1% το 2003 ή 1.700 
εκατ ∆ολ. ΗΠΑ. Σηµειώνεται ότι οι Μικρές Νησιωτικές Χώρες έχουν πολύ διαφορετικά κατά 
κεφαλήν εισοδήµατα, καθώς άλλες συγκαταλέγονται στις λιγότερο ανεπτυγµένες και άλλες 
στις χώρες υψηλού εισοδήµατος.      
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Η HELLENIC AID αναγνωρίζει ότι η επίτευξη του σκοπού υπ’ αριθµ. 14 αποτελεί πολύ 
δύσκολο εγχείρηµα καθώς, εκτός των άλλων, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τόσο οι  
Περίκλειστες Χώρες όσο και οι  Μικρές Νησιωτικές Χώρες, τις κάνουν ακόµη πιο ευάλωτες σε 
εξωτερικούς κινδύνους, φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και µεταδοτικές ασθένειες. 
Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από τις κυβερνήσεις τους για την κινητοποίηση 
σηµαντικών πόρων και προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η ODA παραµένει η σηµαντικότερη 
πηγή εξωτερικής χρηµατοδότησης για τη µείωση της φτώχειας.     
 
Για την αντιµετώπιση των ειδικών αναγκών των Περίκλειστων και των Μικρών Νησιωτικών 
Χωρών, η Ελλάς τους παρέχει επί σειρά ετών ODA µε τη µορφή δωρεάς. Η τάση των 
δαπανών ODA προς τις Περίκλειστες Χώρες ήταν αυξητική. Αντιστοίχως, αυξητική ήταν και 
πορεία της παρασχεθείσης ODA προς τις Μικρές Νησιωτικές Χώρες, που το έτος 2001 ήταν 
0,02 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,02 εκατ. ΕΥΡΩ, ενώ το 2003 ανήλθε σε 16,56 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 
14,68 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 

ΣΚΟΠΟΣ 15 
Πλήρης αντιµετώπιση των προβληµάτων υπερχρέωσης των αναπτυσσοµένων χωρών µέσω 
εθνικών και διεθνών µέτρων ώστε να συγκρατηθεί το χρέος µακροπρόθεσµα. 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
- Παροχή ODA 
Η ροές βοήθειας που υποσχέθηκαν οι δωρήτριες χώρες στη ∆ιάσκεψη του Monterrey για τη 
χρηµατοδότηση της ανάπτυξης (Μάρτιος 2002), θα αυξήσουν τη διαθέσιµη αναπτυξιακή 
βοήθεια το έτος 2006 και για κάθε επόµενο έτος, κατά 1.600 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Σύµφωνα µε τα 
διαθέσιµα στοιχεία η παρασχεθείσα ODA από τις χώρες µέλη της DAC προς τις 
αναπτυσσόµενες χώρες το έτος 2004, αυξήθηκε κατά 4,60% σε πραγµατικούς όρους σε 
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σχέση µε το προηγούµενο έτος και έφθασε τα 78,60 δισ. ∆ολ. ΗΠΑ (αύξηση 3,10 δισ. ∆ολ. 
ΗΠΑ σε σχέση µε το 2003). Το ποσό αυτό είναι το υψηλότερο στα χρονικά και αποτελεί το 
0,25% του συνδυασµένου Ακαθαρίστου Εθνικού Εισοδήµατος (ΑΕΕ) των χωρών µελών της 
DAC. Οι χώρες µέλη της DAC που είναι συγχρόνως και µέλη της Ε.Ε (15 σε αριθµό) 
αύξησαν τη συνδυασµένη ODA που παρείχαν κατά 2,90% σε πραγµατικούς όρους, στο ύψος 
των 42,90 δισ. ∆ολ. ΗΠΑ ή στο 0,36% του ΑΕΕ τους. Το ποσό αυτό απετέλεσε το 55% της 
παρασχεθείσης ODA από το σύνολο των χωρών µελών της DAC.  
 
- Εµπόριο 
Για να καρπωθούν οι αναπτυσσόµενες χώρες τα οφέλη του διεθνούς εµπορίου και να 
προωθήσουν την ανάπτυξή τους πρέπει να καταργηθούν οι βασικοί φραγµοί που υφίστανται 
στις εξαγωγές τους. Σε αυτούς περιλαµβάνονται δασµοί που έχουν θεσπίσει οι δωρήτριες 
χώρες στις εισαγωγές από αναπτυσσόµενες και επιδοτήσεις που πάλι έχουν θεσπίσει οι 
δωρήτριες χώρες και παρέχουν σε ορισµένους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων των 
χωρών τους.  
 
Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος ως προς την κατάργηση βασικών 
φραγµών που υφίστανται στις εξαγωγές των αναπτυσσοµένων χωρών. Κύριες 
πρωτοβουλίες, αφενός αυτή της Ε.Ε το έτος 2001 “Everything but Arms” που αφορούσε τις 
ΛΑΑΧ και αφετέρου των ΗΠΑ “United States African Growth and Opportunities Act” που 
παρέσχε αυξηµένες ευκαιρίες για εµπορικές συναλλαγές στις φτωχότερες χώρες. Συναφώς 
και άλλες χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Νορβηγία και η Ελβετία, έχουν 
ανοίξει τις αγορές τους σε προϊόντα που προέρχονται από τις ΛΑΑΧ. 
 
Ο πολυµερής Γύρος εµπορικών συνοµιλιών της Ντόχα υπό την αιγίδα του ΠΟΕ αναδείχθηκε 
σε Γύρο ανάπτυξης καθώς αναµενόταν να συµφωνηθούν από µακρού χρόνου επιζητούµενες 
εµπορικές µεταρρυθµίσεις που θα µπορούσαν να βοηθήσουν τις αναπτυσσόµενες χώρες να 
εξάγουν τα προϊόντα τους σε ανεπτυγµένες και εποµένως να προωθήσουν την οικονοµική 
τους ανάπτυξη. Η προσπάθεια είχε ήδη κινδυνεύσει να καταρρεύσει από τις 
διαπραγµατεύσεις στο Κανκούν το έτος 2003.   
 
- Χρέος 
Η πρωτοβουλία HIPC αποτελεί έναν διεθνή µηχανισµό ελάφρυνσης του χρέους, µε τον 
οποίον παρέχεται ειδική βοήθεια στις φτωχότερες χώρες του κόσµου. ∆ηµιουργήθηκε στη 
διάσκεψη κορυφής της Οµάδας των 7 στη Λυών της Γαλλίας το 1996, µετά από πρόταση της 
Παγκόσµιας Τράπεζας (ΠΤ) και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ). Τα ΚΜ της Ε.Ε 
υποστηρίζουν πλήρως την πρωτοβουλία αυτή, η οποία αναθεωρήθηκε και ενισχύθηκε το 
1999 µετά από τη σύνοδο κορυφής της G7 στην Κολωνία της Γερµανίας, έκτοτε δε είναι 
γνωστή ως "Ενισχυµένη Πρωτοβουλία HIPC". Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η 
ελάφρυνση της δανειακής επιβάρυνσης των φτωχών χωρών σε ανεκτά επίπεδα, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι καµιά χώρα δεν βρίσκεται σε θέση που να µην µπορεί να εκπληρώσει τις 
δανειακές της υποχρεώσεις.  
 
Αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προόδου, δεδοµένου ότι θέτει την ελάφρυνση του χρέους στο 
πλαίσιο της µείωσης της φτώχειας, µε στόχο να διασφαλιστεί ότι δεν παρεµποδίζεται η 
ουσιαστική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη µιας χώρας εξαιτίας της εξυπηρέτησης 
δυσβάστακτων δανειακών υποχρεώσεων. Επίσης, οι υπερχρεωµένες φτωχές χώρες πρέπει 
να προβούν στην εφαρµογή σαφών στρατηγικών για τη µείωση της φτώχειας.  
 
Από τον Νοέµβριο 2001, πάνω από 40 χώρες έχουν χαρακτηρισθεί ως υπερχρεωµένες 
φτωχές χώρες, ωστόσο δεν έχουν χαρακτηρισθεί όλες ως επιλέξιµες για βοήθεια στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας HIPC. Το συνολικό κόστος της πρωτοβουλίας εκτιµάται σήµερα σε 34.000 
εκατ. ∆ολάρια ΗΠΑ. Τον Ιούνιο του 2005 στο πλαίσιο του G8, απεφασίσθη η πλήρης 
διαγραφή των 40.000 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ που χρωστούν 18 χώρες στην ΠΤ, το ∆ΝΤ και την 
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (ΑΦΤΑ).  
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Η πρωτοβουλία HIPC είχε ήδη θετικές επιπτώσεις για τις υπερχρεωµένες φτωχές χώρες. 
Από τον Νοέµβριο του 2001, 24 χώρες επέτυχαν το σηµείο απόφασης και ήταν επιλέξιµες 
για ενδιάµεση ελάφρυνση του χρέους, και µικρός αριθµός εξ αυτών επέτυχε το σηµείο 
ολοκλήρωσης. Οι περισσότερες εξ αυτών ήταν χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής.  
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
- Παροχή ODA 
Παρόλο που η Ελλάς και µερικές ακόµη χώρες λόγω δηµοσιονοµικών κυρίως δυσκολιών δεν 
έχουν ιδιαίτερη πρόοδο στην πορεία επίτευξης του ελάχιστου στόχου, που είναι δαπάνη του 
0,33% του ΑΕΕ για διµερή και πολυµερή ODA µέχρι το έτος 2006, εντούτοις η χώρα µας 
συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών (Αυστρία, Ελλάς, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Ην. Βασίλειο) που προέβησαν στις µεγαλύτερες αυξήσεις αναπτυξιακής βοήθειας σε 
πραγµατικούς όρους το έτος 2004. Η διµερής και πολυµερής ODA που παρασχέθηκε από 
την Ελλάδα το έτος αυτό ανήλθε σε 464,59 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 373,95 εκατ. ΕΥΡΩ, δηλαδή 
0,23% του ΑΕΕ, ενώ το 2003 είχε ανέλθει σε 362,16 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 320,55 εκατ. ΕΥΡΩ, 
δηλαδή 0,21% του ΑΕΕ. 
 
Εδώ πρέπει να τονισθεί και ο ρόλος των εµβασµάτων που αποστέλλουν οι µετανάστες που 
εργάζονται σε ανεπτυγµένες χώρες, στις πατρίδες τους. Τα ποσά των εµβασµάτων στις 
περισσότερες των περιπτώσεων αποτελούν σηµαντική πηγή πόρων για τις πατρίδες των 
µεταναστών. Έχει υπολογισθεί µάλιστα ότι για ορισµένες χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής 
(π.χ Γκάνα, Ερυθραία) οι πόροι από εµβάσµατα αποτελούν ακόµη και το ένα τρίτο του 
Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατός τους (ΑΕΕ). Σύµφωνα µε την “Global Development 
Finance (GDF) Report” της Π.Τ του έτους 2003, τα εµβάσµατα εργαζοµένων από 
αναπτυσσόµενες χώρες από 48.000 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ το έτος 1995 αυξήθηκαν σε 80.000 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ το 2002.  
 
Σήµερα, στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου ένα εκατοµµύριο εργαζόµενοι µετανάστες από 
αναπτυσσόµενες χώρες. Το 2002 είχε υπολογισθεί ότι µόνον οι Αλβανοί εργαζόµενοι, που 
αποτελούν και το µεγαλύτερο ποσοστό των µεταναστών, απέστελλαν εµβάσµατα στην 
πατρίδα τους σε ηµερήσια βάση, που έφθαναν περίπου το ένα εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Τα 
εµβάσµατα αποτελούν µια από τις θετικές πτυχές της µετανάστευσης. Με τα χρήµατα αυτά 
δίδεται η δυνατότητα σε φτωχούς λαούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε καταναλωτικά αγαθά 
και βασικές υπηρεσίες, όπως περίθαλψη και εκπαίδευση. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να 
κτίσουν κατοικίες και να επενδύσουν σε παραγωγικές δραστηριότητες που θα τους 
αποφέρουν εισοδήµατα. Μια άλλη θετική πτυχή αποτελεί η εµπειρία της γνώσης που 
αποκτούν οι µετανάστες εργαζόµενοι στις ανεπτυγµένες χώρες και έχουν την ευκαιρία να την 
µεταλαµπαδεύσουν στις πατρίδες τους µε την επιστροφή τους. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
τονισθεί ότι σε ορισµένα Ελληνικά σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης κυρίως, την 
πλειοψηφία των µαθητών αποτελούν τα παιδιά των µεταναστών. 
 
- Εµπόριο 
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του Σκοπού 12.  
 
- Χρέος 
Η Ελλάς παρέχει το σύνολο σχεδόν της διµερούς ODA προς αναπτυσσόµενες και υπό 
µετάβαση χώρες, µε τη µορφή δωρεών (grants). Παρόλα αυτά συµµετέχει ενεργά σε διεθνείς 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανακούφιση του χρέους των αναπτυσσοµένων, όπως 
στην «Πρωτοβουλία HIPC» 1996 και στην «Ενισχυµένη Πρωτοβουλία HIPC» 2001. Το 2006 
προβλέπεται και τρίτη χρηµατοδοτική συµµετοχή της Χώρας µας (βλέπε Κεφάλαιο [13]).    
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ΣΚΟΠΟΣ 16 

Σε συνεργασία µε τις αναπτυσσόµενες χώρες ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών για 
ικανοποιητική και παραγωγική εργασία των νέων.    
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Υπολογίζεται ότι µεταξύ 2003 και 2015 περίπου 514 εκατοµµύρια νέοι θα είναι διαθέσιµοι να 
παράσχουν τις υπηρεσίες τους στην αγορά εργασίας. Η απορρόφησή τους σε ικανοποιητικές 
θέσεις εργασίας, που αποτελεί προϋπόθεση επίτευξης του Στόχου για περιορισµό στο µισό 
της παγκόσµιας φτώχειας, απαιτεί την απόδοση προτεραιότητος στις πολιτικές και πρακτικές 
µείωσης της ανεργίας. Στις αναπτυσσόµενες περιοχές το φάσµα της ανεργίας απειλεί τους 
νέους τρεις φορές περισσότερο από τους µεγαλύτερους ανθρώπους παραγωγικής ηλικίας. 
Το γεγονός αυτό συχνά περιθωριοποιεί τους νέους και τους κάνει ευάλωτους, σε ένα κόσµο 
όπου η διεθνής οικονοµία αντιµετωπίζει νέα προβλήµατα και η αγορά εργασίας τους θεωρεί 
πολλές φορές ως πρόβληµα, ενώ θα έπρεπε να τους θεωρεί µια µεγάλη ευκαιρία για 
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. 
 
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Η HELLENIC AID γνωρίζει ότι οι νέοι και κυρίως οι νέες γυναίκες σε ποσοστό περίπου 67% 
αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήµατα ανεργίας. Εν πολλοίς αυτά οφείλονται στο 
γεγονός ότι πολλοί δεν έχουν παρακολουθήσει καθόλου σχολείο, µε αποτέλεσµα στις 
καλύτερες των περιπτώσεων να βρίσκουν περιστασιακή παράνοµη εργασία. Αυτοί που 
έχουν παρακολουθήσει µία ή περισσότερες βαθµίδες της εκπαίδευσης αντιµετωπίζουν 
διάφορα άλλα προβλήµατα. Σε αυτά συγκαταλέγονται, η µη ύπαρξη συνάφειας µεταξύ 
σχολικών προγραµµάτων και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, η έλλειψη 
επαγγελµατικής κατάρτισης, η απουσία ουσιαστικής εµπλοκής των επιχειρήσεων στην 
ένταξη νέων στην αγορά εργασίας.        
 
Η δράση της HELLENIC AID για την επίτευξη του υπόψη σκοπού αποβλέπει στην ενίσχυση 
των νέων που επιθυµούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και οι οποίοι αποτελούν ίσως 
την κυριότερη πλουτοπαραγωγική πηγή των αναπτυσσοµένων χωρών, αλλά και την πιο 
ευάλωτη. Η Υ∆ΑΣ υλοποιεί δράσεις επαγγελµατικής και πρακτικής κατάρτισης µε τη µορφή 
σεµιναρίων, για εξειδίκευση σε διάφορους παραγωγικούς τοµείς. Κατασκευάζει επίσης ή 
διαθέτει υποδοµές για την κατάρτιση νέων και κυρίως γυναικών. Επίσης συµβάλλει στην 
απασχόληση των νέων µέσω προγραµµάτων ένταξης στην αγορά εργασίας.  
 

ΣΚΟΠΟΣ 17 
Σε συνεργασία µε φαρµακοβιοµηχανίες, παροχή πρόσβασης σε φθηνά βασικά φάρµακα στις 
αναπτυσσόµενες χώρες. 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Το κόστος των φαρµάκων στις αναπτυσσόµενες χώρες αποτελεί πολύ σηµαντικό πρόβληµα 
καθώς οι άρρωστοι πρέπει να τα αγοράζουν µε δικά τους έξοδα, λόγω δηµοσιονοµικών 
δυσχερειών των κρατικών διοικήσεων. Οι υψηλές τιµές οφείλονται στα δικαιώµατα 
αποκλειστικής εκµετάλλευσης - ευρεσιτεχνίας (Patents). Οι περισσότερες χώρες χαµηλού 
εισοδήµατος εξαρτώνται από τις εισαγωγές φαρµάκων. Το 2003 στο πλαίσιο του ΠΟΕ 
απεφασίσθη ένα σύστηµα που επιτρέπει στις χώρες µέλη του Οργανισµού που δεν µπορούν 
να παράγουν βασικά φάρµακα, τη δυνατότητα να τα εισάγουν από το εξωτερικό, υπό 
καθεστώς υποχρεωτικής εξουσιοδότησης. Η υπόψη απόφαση αποτελεί σηµαντικό βήµα για 
την εξασφάλιση φθηνών φαρµάκων στις αναπτυσσόµενες χώρες και αποµένει πλέον να 
υλοποιηθεί από τις χώρες µέλη του ΠΟΕ και να ενταχθεί στη Συµφωνία TRIPS (Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights). Σχετικό είναι και το πρόβληµα της έρευνας 
και ανάπτυξης (R&D) στον τοµέα των φαρµάκων στις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς οι 
φαρµακοβιοµηχανίες δεν έχουν το κίνητρο του κέρδους για να προβούν σε έρευνα για την 
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ανακάλυψη φαρµάκων προς αντιµετώπιση των ασθενειών που ταλανίζουν τις φτωχές χώρες, 
καθώς οι νοσούντες δεν έχουν χρήµατα για να τα αγοράσουν.       
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Ελλάς κατά καιρούς αποστέλλει µε τη µορφή 
επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, δωρεάν ποσότητες φαρµάκων κυρίως σε χώρες της 
Αφρικανικής ηπείρου, για την αντιµετώπιση ασθενειών όπως, η φυµατίωση, το AIDS, η 
διάρροια, η ελονοσία, η πνευµονία και η ιλαρά. Η Ελλάς επίσης συµµετέχει σε διεθνείς 
πρωτοβουλίες µε αντικείµενο την προώθηση της υγείας στον αναπτυσσόµενο κόσµο, όπως 
το “Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria” και το “UNAIDS”.  
 

ΣΚΟΠΟΣ 18 
Σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, διαθεσιµότητα των ωφεληµάτων των νέων 
τεχνολογιών, ειδικά της πληροφορικής και των επικοινωνιών. 
 
� ∆ιεθνής κατάσταση 
Ως θετικό γεγονός για τον αναπτυσσόµενο κόσµο πρέπει να καταγραφεί η διασπορά σε όλα 
τα µήκη και πλάτη της γης από τη δεκαετία του 1990 µέχρι σήµερα, της τεχνολογίας 
πληροφορικής και επικοινωνιών (Information & Communication Technologies - ICT). Έτσι η 
ραγδαία εξάπλωση των κινητών τηλεφώνων σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, έχει 
αντιστοίχως αυξήσει την πρόσβαση του αναπτυσσόµενου κόσµου σε τηλεφωνικές 
υπηρεσίες. Με στοιχεία του 2003, υπολογίσθηκε ότι στον αναπτυσσόµενο κόσµο 
αντιστοιχούν 25 κινητά ή σταθερά τηλέφωνα ανά εκατό κατοίκους. Η πρόοδος που έχει 
επιτευχθεί είναι µεγάλη, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό το 1991 ήταν µόλις δύο τηλέφωνα ανά 
εκατό κατοίκους. Η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (Internet) υπολογίζεται σε µόνο 5% του 
πληθυσµού του αναπτυσσόµενου κόσµου. Το ψηφιακό χάσµα διευρύνεται. Οι τάσεις στη 
χρήση του διαδικτύου αντανακλούν τις υφιστάµενες παγκόσµιες ανισότητες, ως προς τα 
επίπεδα διαβιώσεως και εκπαιδεύσεως. Η έλλειψη πρόσβασης στην πληροφορία πρέπει να 
µεταφρασθεί ως παρεµπόδιση συµµετοχής στη δηµοκρατία και στην οικονοµία της γνώσης. 
Συµπερασµατικά, έχει επιτευχθεί πρόοδος αλλά υπολείπεται ακόµη αρκετά για την κάλυψη 
του ψηφιακού χάσµατος που χωρίζει ανεπτυγµένους και αναπτυσσόµενους.        
  
� Ελληνικές δραστηριότητες 
Στο παρελθόν η HELLENIC AID δεν έχει δραστηριοποιηθεί αρκετά σε θέµατα χρήσης της 
Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών για την προώθηση της ανάπτυξης. 
Κατ’ έτος υλοποιείτο µικρός αριθµός έργων σχετικών µε το υπόψη αντικείµενο που 
αποτελούσαν δράσεις που δεν εντάσσοντο σε ευρύτερο πρόγραµµα. Η HELLENIC AID έχει 
αναγνωρίσει ότι η ανάπτυξη δράσεων ICT αποτελεί σηµαντική παράµετρο στην πορεία 
µείωσης της φτώχειας, ενώ η έλλειψή της µπορεί να επιφέρει διεύρυνση του χάσµατος 
µεταξύ Βορρά και Νότου. Η Ελλάς υποστηρίζει τα αποτελέσµατα της “World Summit on the 
Information Society” (WSIS) του έτους 2003 (∆ιακήρυξη Αρχών, Σχέδιο ∆ράσης), ως 
ουσιαστικό µέσο επίτευξης των Στόχων της Χιλιετίας. Ανάµεσα στα θέµατα που είναι ακόµη 
σε εκκρεµότητα είναι η υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης, η διαχείριση του ∆ιαδικτύου και η 
δηµιουργία Ταµείου Ψηφιακής Αλληλεγγύης. Με το σκεπτικό αυτό η HELLENIC AID εντάσσει 
βαθµιαία στο ελληνικό Πρόγραµµα παροχής βοήθειας περισσότερες δράσεις µε αντικείµενο 
τη χρήση της ICT.  
 

ΣΚΟΠΟΣ 3 - 4 - 16 
 
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών οι οποίες κατά την DAC χαρακτηρίζονται ως «Άλλες 
∆ράσεις στους τοµείς ∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» “Other Education – 
secondary and tertiary”, υλοποιήθηκαν δράσεις αναπτυξιακής βοήθειας όπως εµφαίνονται 
στο ΠΛΑΙΣΙΟ [3- 7]. 
 
Σηµειώνεται ότι ο τοµέας της εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα για την HELLENIC AID 
και για αυτό το λόγο δίδεται κάθε χρόνο ιδιαίτερη έµφαση και καταβάλλονται πρόσθετες 
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προσπάθειες. Η πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια κυρίως αλλά και η τριτοβάθµια εκπαίδευση 
αποτελούν κρίσιµο παράγοντα για την ανάπτυξη της γνώσης, των ειδικοτήτων, τη δηµιουργία 
εθνικών πολιτικών του κοινωνικού τοµέα και ανάπτυξη του τεχνολογικού και ιδιωτικού τοµέα.  
 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ   8 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3- 7 
 

ΣΤΟΧΟΣ   8 
 

 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Σκοπός Αντικείµενο ∆ράσεις ∆απάνη σε 
εκατ.ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
Περαιτέρω ανάπτυξη ενός ανοικτού, βασισµένου 
σε κανόνες, προβλέψιµου, χωρίς διακρίσεις, 
εµπορικού και χρηµατοδοτικού συστήµατος 
(Περιλαµβάνεται η δέσµευση για χρηστή 
διακυβέρνηση, ανάπτυξη και µείωση της φτώχειας 
– σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) 
    

Τοµείς: 33181 Εκπαίδευση – Κατάρτιση σε Θέµατα 
                        Εµπορίου 
 

Σκοπός 12 
 

Χώρες: Αίγυπτος, Ακτή Ελεφαντοστού, Αρµενία, 
Βουλγαρία, Γεωργία, Ιορδανία      

 
Σκοπός 13 Αντιµετώπιση των Ειδικών Αναγκών των Λιγότερο 

Ανεπτυγµένων από τις Αναπτυσσόµενες Χώρες 
(ΛΑΑΧ) 
(Περιλαµβάνεται η ελεύθερη [χωρίς δασµούς και 
ποσοστώσεις] διακίνηση των εξαγωγών των ΛΑΑΧ, 
ενισχυµένο πρόγραµµα ανακούφισης χρέους για 
τις Υπερχρεωµένες Φτωχές Χώρες (HIPC), 
διαγραφή διµερών κρατικών χρεών και παροχή 
περισσότερης ODA στις χώρες που έχουν 
αυτοδεσµευθεί να µειώσουν τη φτώχεια)   
 

 
9 

 
0,51 

 
0,64 

Αντιµετώπιση των Ειδικών Αναγκών των 
Περίκλειστων και των Μικρών Νησιωτικών Χωρών  
         

Τοµείς: Μεγάλος αριθµός τοµέων  

Σκοπός 14 

Χώρες: 36 Περίκλειστες 
            52 Μικρές Νησιωτικές 
            

 
575 

 
51,40 

 

 
63,85 

Σκοπός 15 Πλήρης αντιµετώπιση των προβληµάτων 
υπερχρέωσης των αναπτυσσοµένων χωρών µέσω 
εθνικών και διεθνών µέτρων ώστε να συγκρατηθεί 
το χρέος µακροπρόθεσµα 
 

 
0 

 
0,00 

 
0,00 

Σκοπός 16 Σε συνεργασία µε τις αναπτυσσόµενες χώρες 
ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών για 
ικανοποιητική και παραγωγική εργασία των νέων  
      

 
31 

 
7,81 

 
9,70 
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Τοµείς: 11330 Επαγγελµατική Κατάρτιση  
             11430 Ανωτάτη Τεχνική & ∆ιοικητική  
                        Κατάρτιση              
 
Χώρες: Αίγυπτος, Αιθιοπία, Αλβανία, Αρµενία,  

Βουλγαρία, Βραζιλία, Γεωργία, Ινδία, 
Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Καζακστάν, 
Κύπρος, Λίβανος, Μολδαβία, Νιγηρία, 
Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία, Πακιστάν, 
ΠΓ∆Μ, Πολωνία, Ρουµανία, Ρωσία,  
Σερβία-Μαυροβούνιο, Συρία, Τουρκία, 
Φιλιππίνες 

 
Σκοπός 17 Σε συνεργασία µε φαρµακοβιοµηχανίες παροχή 

πρόσβασης σε φθηνά βασικά φάρµακα στις 
αναπτυσσόµενες χώρες 
          

 
*** 

 
*** 

 
*** 

Σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, 
διαθεσιµότητα των ωφεληµάτων των νέων 
τεχνολογιών, ειδικά της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών 
           
Τοµείς: 22020 Τηλεπικοινωνίες 
             22030 Ραδιόφωνο, Τηλεόραση,  
                         Έντυπα Μέσα 
             22040 Τεχνολογία Πληροφορικής και 
                         Επικοινωνιών 

Σκοπός 18 

Χώρες: Αλβανία, Αρµενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
ΠΓ∆Μ. 

 

 
5 

 
1,27 

 

 
1,58 

 

Λοιπή εκπαίδευση  
(περιλαµβανεται η δευτεροβάθµια και η 
τριτοβάθµια) 
 
Τοµείς: 11110 Εκπαιδευτική Πολιτική & ∆ιοίκηση  
             11120 Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις  
                        & Κατάρτιση 
             11320 ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
             11420 Ανώτατη Εκπαίδευση 
             43081 Πολυτοµεακή Εκπαίδευση – 
                        Κατάρτιση  
 

Σκοπός 3 
Σκοπός 4 
Σκοπός 16 

Χώρες: Αζερµπαϊτζάν, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ακτή 
Ελεφαντοστού, Αλβανία, Αλγερία, 
Αργεντινή, Αρµενία, Αφγανιστάν, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γεωργία, 
Γκάµπια, ∆ηµ. Κεντρικής Αφρικής, ∆ηµ. 
Κορέας, Εσθονία, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε, 
Ινδία, Ινδονησία, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, 
Ισηµερινή Γουινέα, Ισραήλ, Καζακστάν, 
Καµερούν, Κένυα, Κίνα, Κολοµβία, Κονγκό 
∆ηµ., Κονγκό Λαϊκή ∆ηµ., Κόστα Ρίκα, 
Κούβα, Κροατία, Κύπρος, Κυργιζία,  
Λετονία, Λίβανος, Λιβερία, Λιβύη, 
Λιθουανία, Μάλι, Μαουρίσιους, Μαρόκο, 
Μεξικό,  Μολδαβία, Μπαγκλαντές, Μπένιν,  
Μπουρούντι, Νεπάλ, Νιγηρία, Νότιος 
Αφρική, Ουγγαρία, Ουγκάντα,  
Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία, Πακιστάν, 
Παλαιστινιακή Αρχή, ΠΓ∆Μ, Περού, 
Πολωνία, Ρουµανία, Ρωσία, Σάο-Τοµέ & 
Πρινσίπ, Σερβία-Μαυροβούνιο, Σιέρρα 
Λεόνε, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουδάν, Συρία, 
Τανζανία, Τουρκία, Τσαντ, Τσεχία, 
Τυνησία, Υεµένη, Χιλή, Φιλιππίνες 

 

 
234 

 
49,60 

 
61,62 
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ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
854 

 
110,59 

 
137,39 

*** Βλέπε ανωτέρω ΠΛΑΙΣΙΟ [3- 5]  
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ΠΛΑΙΣΙΟ 3- 8 

 
Συµβολή της Ελλάδος στην πορεία επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 

“Millennium Development Goals” (MDGs) 
Ελληνικές ∆ράσεις (προγράµµατα/έργα) και ∆απάνες κατά Στόχο και Σκοπό έτους 2004 

(σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγγράφου DCD/DAC/STΑT(2003)7 της DAC/OECD  
 

Στόχος 
Σκοπός 

Αντικείµενο Ελληνικές  
∆ράσεις 

∆απάνη σε 
εκατ.ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
ΣΤΟΧΟΣ   1 ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ 
7 9,35 11,62 

Σκοπός   1 Υποδιπλασιασµός του ποσοστού των ανθρώπων 
το εισόδηµα των οποίων είναι κατώτερο του ενός 
(1) δολαρίου ΗΠΑ την ηµέρα µέχρι το έτος 2015 

* * * 

Σκοπός   2 Yποδιπλασιασµός του ποσοστού των ανθρώπων 
που υποφέρουν από την πείνα µέχρι το έτος 2015 

7 9,35 11,62 

ΣΤΟΧΟΣ   2 ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2015 

62 32,09 39,87 

Σκοπός 3 ∆ιασφάλιση ότι µέχρι το έτος 2015, τα παιδιά, είτε 
αγόρια είτε κορίτσια, θα µπορούν να τελειώσουν το 
∆ηµοτικό Σχολείο 

62 32,09 39,87 

ΣΤΟΧΟΣ   3 
 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΙΛΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

11 0,63 0,78 

Σκοπός 4 Εξάλειψη της ανισότητος των φύλων στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µέχρι 
το έτος 2005 και σε όλα τα επίπεδα µέχρι το έτος 
2015 

11 0,63 0,78 

ΣΤΟΧΟΣ   4 
 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΟΣ 

18 6,06 7,53 

Σκοπός 5 Mείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιµότητος 
κατά τα δύο τρίτα µέχρι το έτος 2015 

18 6,06 7,53 

ΣΤΟΧΟΣ   5 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ 0 0,00 0,00 

Σκοπός 6 Mείωση της θνησιµότητος των γυναικών στην 
διάρκεια της εγκυµοσύνης και κατά τον τοκετό κατά 
τα τρία τέταρτα µέχρι το έτος 2015 

0 0,00 0,00 

ΣΤΟΧΟΣ   6 
 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV/AIDS, ΤΗΣ 
ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

81 6,83 8,48 

Σκοπός 5 
Σκοπός 8 
Σκοπός 17 

Λοιπή υγεία 66 6,01 7,47 

Σκοπός 7 Φραγµός και αναστροφή της εξάπλωσης του ιού 
HIV/AIDS µέχρι το έτος 2015 

11 0,49 0,60 

Σκοπός 8 Φραγµός και αναστροφή της εξάπλωσης της 
ελονοσίας και άλλων σηµαντικών ασθενειών µέχρι 
το έτος 2015 

4 0,33 0,41 

ΣΤΟΧΟΣ   7 ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

54 3,64 4,53 

Σκοπός 9 Ενσωµάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης 
στις εθνικές πολιτικές και τα προγράµµατα όλων 
των χωρών και αποκατάσταση και διατήρηση του 
περιβάλλοντος µέχρι το έτος 2015 

38 2,50 3,11 

Σκοπός 10 Υποδιπλασιασµός µέχρι το έτος 2015 του 
ποσοστού των ανθρώπων χωρίς  πρόσβαση σε 
πόσιµο νερό 

16 1,14 1,42 

Σκοπός 11 Σηµαντική βελτίωση των συνθηκών ζωής 
τουλάχιστον 100 εκατ. κατοίκων εξαθλιωµένων 
γειτονιών µέχρι το έτος 2020 

** ** ** 

ΣΤΟΧΟΣ   8 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

854 110,59 137,39 
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Σκοπός 12 Περαιτέρω ανάπτυξη ενός ανοικτού, βασισµένου 
σε κανόνες, προβλέψιµου, χωρίς διακρίσεις, 
εµπορικού και χρηµατοδοτικού συστήµατος 
(Περιλαµβάνεται η δέσµευση για χρηστή 
διακυβέρνηση, ανάπτυξη και µείωση της φτώχειας 
– σε εθνικό και διεθνές επίπεδο)    

Σκοπός 13 Αντιµετώπιση των Ειδικών Αναγκών των Λιγότερο 
Ανεπτυγµένων από τις Αναπτυσσόµενες Χώρες 
(ΛΑΑΧ) 
(Περιλαµβάνεται η ελεύθερη [χωρίς δασµούς και 
ποσοστώσεις] διακίνηση των εξαγωγών των ΛΑΑΧ, 
ενισχυµένο πρόγραµµα ανακούφισης χρέους για 
τις Υπερχρεωµένες Φτωχές Χώρες (HIPC), 
διαγραφή διµερών κρατικών χρεών και παροχή 
περισσότερης ODA στις χώρες που έχουν 
αυτοδεσµευθεί να µειώσουν τη φτώχεια)        

9 0,51 0,64 

Σκοπός 14 Αντιµετώπιση των Ειδικών Αναγκών των 
Περίκλειστων και των Μικρών Νησιωτικών Χωρών  
(µέσω του προγράµµατος Barbados και των 
προβλέψεων της 22ας Γενικής Συνέλευσης)         

575 51,40 63,85 

Σκοπός 15 Πλήρης αντιµετώπιση των προβληµάτων 
υπερχρέωσης των αναπτυσσοµένων χωρών µέσω 
εθνικών και διεθνών µέτρων ώστε να συγκρατηθεί 
το χρέος µακροπρόθεσµα 

0 0,00 0,00 

Σκοπός 16 Σε συνεργασία µε τις αναπτυσσόµενες χώρες 
ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών για 
ικανοποιητική και παραγωγική εργασία των νέων        

31 7,81 9,70 

Σκοπός 17 Σε συνεργασία µε φαρµακοβιοµηχανίες παροχή 
πρόσβασης σε φθηνά βασικά φάρµακα στις 
αναπτυσσόµενες χώρες          

*** *** *** 

Σκοπός 18 Σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, 
διαθεσιµότητα των ωφεληµάτων των νέων 
τεχνολογιών, ειδικά της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών           

5 1,27 1,58 

Σκοπός 3 
Σκοπός 4 
Σκοπός 16 

Λοιπή εκπαίδευση  
(περιλαµβανεται η δευτεροβάθµια και η 
τριτοβάθµια) 

234 49,60 61,62 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ 

 

 
1.087 

 
169,19 

 
221,38 

 

 
Σηµειώσεις: 
*    Κατά µια έννοια, όλες οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, δύνανται να θεωρηθούν ότι αποσκοπούσαν στην 

επίτευξη του Στόχου 1. 
**      ∆εν υλοποιήθηκαν δράσεις που θα συνέβαλαν στην επίτευξη του Σκοπού 11, του Στόχου 7. 
***    Βλέπε ανωτέρω ΠΛΑΙΣΙΟ [3- 5]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

114

 
 
 
 
 
 

          4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Συντονισµός της Βοήθειας,  
Αναπτυξιακές Στρατηγικές 

και  
Στρατηγικές κατά Χώρα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

115

 
 

4. 
 

 
Συντονισµός της Βοήθειας,  

Αναπτυξιακές Στρατηγικές και Στρατηγικές κατά Χώρα  
 

 
 

 
4.1 

 

 
∆ραστηριότητες που ελήφθησαν για την υποστήριξη του συντονισµού 
της βοήθειας    
 

 
Η διεθνής κοινότητα των δωρητών αναπτυξιακής βοήθειας συµφώνησε στη Ρώµη (High 
Level Forum on Harmonization) το έτος 2003 και στο πλαίσιο της “Rome Declaration on 
Harmonization”, την ευθυγράµµιση (alignment) της παρεχόµενης αναπτυξιακής βοήθειας µε 
τις στρατηγικές ανάπτυξης των αποδεκτριών βοήθειας χωρών, ώστε να εναρµονισθούν οι 
πολιτικές και οι διαδικασίες των δωρητών και να υλοποιηθούν οι αρχές καλών πρακτικών 
αναπτυξιακής συνεργασίας.  
 
Στη συνέχεια, την επόµενη χρονιά στο Μαρρακές (Second International Roundtable on 
Managing for Development Results), οι Πολυµερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες και η DAC, 
επιβεβαίωσαν την υπόσχεσή τους να ευθυγραµµίσουν τα υλοποιούµενα προγράµµατα 
αναπτυξιακής συνεργασίας µε τα ζητούµενα αναπτυξιακά αποτελέσµατα (results) που 
καλύπτουν και τους τοµείς της «εναρµόνισης» και της «ευθυγράµµισης», καθώς επίσης να 
εποπτεύουν την πρόοδο και να αξιολογούν τα αποτελέσµατα, µέσω των συστηµάτων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποδεκτριών χωρών.  
 
Σύµφωνα µε τις διεθνείς τις δεσµεύσεις η Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση συνέταξε και διένειµε (Νοέµβριος 
2004) ευρέως στους Ελληνικούς Φορείς υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής 
συνεργασίας, το “Hellenic Aid Action Plan for Coordination and Harmonization of 
Development Co-operation Policy”. Πρόκειται για κείµενο (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [III]) που 
περιλαµβάνει τις ενότητες:  
 
� Γενικές Κατευθυντήριες Αρχές 
Οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδος που απορρέουν από την “Millennium Declaration” 
(2000), τη “Barcelona Process” (2000), την “Monterrey Conference” (2002), την “Rome 
Declaration” (2003), το “Good Practice Paper “ της DAC και το “Marrakech Memorandum on 
Managing for Development Results” (2004) προβλέπουν, εταιρική σχέση µε τις αποδέκτριες 
χώρες, τοπική ιδιοκτησία πολιτικών, συντονισµό της βοήθειας, ευθυγράµµιση, εναρµόνιση 
και συµπληρωµατικότητα. Ειδικότερα, η πολιτική της Ελλάδος στον τοµέα της αναπτυξιακής 
συνεργασίας θεωρεί ότι η σχέση µεταξύ µιας δωρήτριας και µιας αποδέκτριας χώρας, 
αποτελεί µια «εταιρική σχέση» που προωθεί την ειρήνη, την κοινωνική, πολιτιστική και 
οικονοµική ανάπτυξη και τη σύσφιγξη των φιλικών σχέσεων και δεσµών. Η αντίληψη αυτή 
βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση της σύγχρονης διεθνούς «στρατηγικής της εταιρικότητος», 
που προωθεί τις σχέσεις αναπτυξιακής συνεργασίας στον 21ο αιώνα. Ουσιώδες στοιχείο της 
υπόψη πολιτικής που ακολουθεί η Ελλάς, είναι η διεθνώς αποδεκτή πλέον άποψη ότι η 
ανάπτυξη µιας χώρας ανήκει στη δικαιοδοσία και την ευθύνη της ιδίας, καθώς η εξωτερικά 
παρεχόµενη αναπτυξιακή βοήθεια στοχεύει στην υποστήριξη της υλοποίησης του 
προγράµµατος της αποδέκτριας, το οποίο η ίδια καταρτίζει και υλοποιεί.  
 
Η Χώρα µας θεωρεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια συµπληρώνει άλλους πόρους που οι 
αποδέκτριες χώρες χρησιµοποιούν για την ανάπτυξή τους. Για το λόγο αυτό το 2ο ΠΠΑΣΒΕ 
έχει προσανατολισθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
αποδεκτριών χωρών-εταίρων, όπως αναλυτικά αναφέρονται οι ανάγκες αυτές στις 
αντίστοιχες τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές τους, που έχουν εκπονηθεί µε δηµοκρατικές 
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διαδικασίες και µε τη συµµετοχή όλων των οµάδων της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο η 
ελληνική πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας υποστηρίζει και ενθαρρύνει την αρχή της 
«τοπικής ιδιοκτησίας πολιτικών και προγραµµάτων» που περιλαµβάνουν τοπικές 
προτεραιότητες, σχέδια και όργανα για την εφαρµογή τοπικά σχεδιασµένων στρατηγικών, 
που δηµιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για µείωση της φτώχειας σε µεγάλες οµάδες του 
πληθυσµού. Η πολιτική της Ελλάδος επίσης, βασίζεται στη διαφάνεια των συµφερόντων των 
δωρητριών και αποδεκτριών βοήθειας χωρών. Η σύναψη «Συµφωνιών – Πλαισίων Εταιρικής 
Συνεργασίας» (Partnership Framework Agreements) στοχεύει στην εξασφάλιση της 
ενσωµάτωσης της Ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας στους εθνικούς προγραµµατισµούς των 
αποδεκτριών χωρών. Σχετικές «Συµφωνίες»  έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ. 
  
� Στόχοι 
Η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και ιδιαιτέρως η µείωση της φτώχειας, 
µέσω της προώθησης της αποτελεσµατικότητος της Ελληνικής αναπτυξιακής συνεργασίας 
και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας µε τις χώρες εταίρους. Ειδικότερα: 
       - η προώθηση της «ευθυγράµµισης» (alignment) της Ελληνικής αναπτυξιακής πολιτικής, 

των δράσεων και των διαδικασιών, µε τις προτεραιότητες των αποδεκτριών βοήθειας 
χωρών εταίρων 

       - ο «συντονισµός» ως προς τις προτεραιότητες, τις πρακτικές και τις διαδικασίες που 
ακολουθεί η Ελλάς, µε άλλους δωρητές.    

       - ο συντονισµός, η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα των προτεραιοτήτων, των 
πρακτικών και των διαδικασιών του Ελληνικού συστήµατος, στοχεύοντας την 
αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητας της παρεχόµενης Ελληνικής αναπτυξιακής 
συνεργασίας.  

       - η διάχυση των αρχών της εναρµόνισης και της αποτελεσµατικότητος της βοήθειας σε 
όλους τους Φορείς που υλοποιούν προγράµµατα στις αναπτυσσόµενες χώρες, µέσω 
διοργάνωσης συζητήσεων, σεµιναρίων, εργαστηρίων κλπ. 

   
� Αναπτυξιακή Πολιτική της HELLENIC AID 
Σχεδιασµός και υλοποίηση πολιτικής, Τοµεακές και γεωγραφικές  προτεραιότητες, 
υλοποιούντες Φορείς, µηχανισµός ανάδρασης πληροφοριών.   
 
� Στρατηγικές κατά Χώρα 
Πολυετής σχεδιασµός, προβλεπτικότητα παροχής βοήθειας, ευελιξία, προτεραιότητες 
αποδεκτριών εταίρων σύµφωνα µε τα εκπονούµενα PRSPs, τοµεακές αναπτυξιακές 
πολιτικές σε συνδυασµό µε καλές πρακτικές της DAC και της Ε.Ε 
    
� Θεσµικές ∆ιευθετήσεις σε Επίπεδο Χώρας 
Ανάληψη ευθυνών από τα Γραφεία πεδίου αναπτυξιακής βοήθειας των Ελληνικών 
Πρεσβειών, διασπορά υπαλλήλων προς ανάληψη καθηκόντων “Development Officers” σε 
πρώτη φάση στις χώρες προτεραιότητος της HELLENIC AID.   
 
� Βελτίωση Παρακολούθησης Εποπτείας, Οικονοµικού Ελέγχου και Αξιολογήσεως 
Σήµερα υφίσταται σύστηµα παρακολούθησης υλοποίησης έργων αναπτυξιακής βοήθειας. 
Στα άµεσα σχέδια της HELLENIC AID είναι η ουσιαστική του αναβάθµιση και η λειτουργία 
αποτελεσµατικού συστήµατος αξιολόγησης ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια και η αποδοτικότητα 
και να δηµιουργηθεί η υποδοµή για την oρθή διαχείριση προς επίτευξη αναπτυξιακών 
αποτελεσµάτων (managing for development results).  
 
Το 2005 διεξήχθη το “2nd  HIGH-LEVEL FORUM ON AID EFFECTIVENESS, 
HARMONIZATION, ALIGNMENT AND RESULTS Joint Progress Toward Enhanced Aid 
Effectiveness” (2nd HLF) στο Παρίσι, στο οποίο συµµετείχε η Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση. Απετέλεσε 
συνέχεια, της «Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για τη Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης» (Monterrey 
2002), όπου είχε επιβεβαιωθεί η σηµασία της ανάπτυξης για την ευηµερία της υφηλίου, της 
«∆ιακήρυξης της Ρώµης» (2003) και του Μαρρακές (2004), το Μνηµόνιο του οποίου 
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“Marrakech Memorandum”, συµπλήρωσε τις δεσµεύσεις της Ρώµης, εστιάζοντας στη 
σηµασία των «αποτελεσµάτων» (results) της αναπτυξιακής διαδικασίας, που καλύπτουν και 
τους τοµείς της «εναρµόνισης» και της «ευθυγράµµισης».  
 
Το  “2nd  HIGH-LEVEL FORUM” εξέτασε τα αποτελέσµατα της πορείας (2003-2004) της 
διεθνούς κοινότητας των δωρητών (60 χώρες εταίροι και 40 διµερείς και πολυµερείς 
δωρητές) να µετατρέψουν τις δεσµεύσεις της Ρώµης σε ουσιαστικές δράσεις, µε στόχο τη 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητος της βοήθειας. Σύµφωνα µε αυτά, υφίσταται µικτή αλλά 
πολλά υποσχόµενη πρόοδος. Υφίστανται κίνδυνοι που απορρέουν από τα εναποµείναντα 
εµπόδια στους θεσµούς των δωρητών και των χωρών εταίρων. Η πρόκληση για το µέλλον 
είναι να ευρεθούν τρόποι να προωθηθεί η τάση για αλλαγή προς λίγους επιλεγµένους 
υψηλής αξίας λειτουργικούς σκοπούς. Οι υπόψη σκοποί πρέπει κατόπιν να µετατραπούν σε 
λειτουργικές υποχρεώσεις στους τοµείς, της «ιδιοκτησίας» (ownership), της 
«ευθυγράµµισης» (alignment), της «εναρµόνισης» (harmonization) και των 
«αποτελεσµάτων» (managing for results), ενώ µια σειρά από δείκτες µε επιλεγµένους 
ποιοτικούς και χρονικούς στόχους θα πρέπει να αναπτυχθούν για να µετρήσουν την πρόοδο 
επίτευξης των δεσµεύσεων.   
 
Οι Σύνεδροι του “2nd  HIGH-LEVEL FORUM” υιοθέτησαν τη «∆ιακήρυξη των Παρισίων για 
την Αποτελεσµατικότητα της Βοήθειας: Εναρµόνιση, Ευθυγράµµιση και Αποτελέσµατα» 
(Paris Declaration on Aid Effectiveness: Harmonization, Alignment & Results). Το κείµενο 
στοχεύει στο να θέσει προ των ευθυνών τους, τόσο τους δωρητές, όσο και τις χώρες 
εταίρους αποδέκτριες βοήθειας, ώστε να καταστεί αποτελεσµατικότερη η παρεχόµενη 
διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία. Κοινός στόχος, η ενίσχυση της «εταιρικότητος» µε 
τρόπους που θα βοηθήσουν τις αποδέκτριες χώρες να αυξήσουν την ανάπτυξη, να µειώσουν 
τη φτώχεια και να επιτύχουν τους «Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας» (Millennium 
Development Goals - MDGs). Για το σκοπό αυτό τίθενται προς επίτευξη οι «Σκοποί 
Εταιρικότητος» οι οποίοι παρέχουν ένα πλαίσιο εντός του οποίου γίνονται λειτουργικές οι 
ευθύνες που απορρέουν από τη «∆ιακήρυξη των Παρισίων για την Αποτελεσµατικότητα της 
Αναπτυξιακής Βοήθειας». 
 
Ειδικότερα στο κείµενο της «∆ιακήρυξης» αναφέρονται περίπου πενήντα δεσµεύσεις µερικές 
από τις οποίες αναλαµβάνουν οι δωρητές, κάποιες άλλες, οι χώρες εταίροι, ενώ άλλες είναι 
κοινές. Οι υπόψη δεσµεύσεις θα ελέγχονται από δώδεκα (12) δείκτες προόδου, µε σκοπό να 
παρακολουθούν και να ενθαρρύνουν την πρόοδο σε παγκόσµιο επίπεδο, µεταξύ χωρών και 
Οργανισµών παροχής βοήθειας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [IV]).  
 
Σε παρέµβασή του κατά τη διάρκεια της ολοµέλειας της Συνόδου, ο Έλλην Υφυπουργός 
Εξωτερικών κ. Ευρ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε: 
� στα επιτεύγµατα της διεθνούς αναπτυξιακής κοινότητας κατά την τελευταία διετία, που 

αφορούσαν στην πρόοδο προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων της 
χιλιετίας, µέσω της δηµιουργίας παγκόσµιου δικτύου συνεργασίας µε αντικείµενο την 
προώθηση της αποτελεσµατικότητος της βοήθειας   

� στο γεγονός ότι η HELLENIC AID υλοποιεί ήδη πολιτικές που αφενός αναγνωρίζουν το 
δικαίωµα και την ευθύνη των αποδεκτριών χωρών να θέσουν τις δικές τους 
προτεραιότητες και στρατηγικές για τη µείωση της φτώχειας και αφετέρου 
ευθυγραµµίζουν την αναπτυξιακή συνεργασία της Ελλάδος µε τις αναπτυξιακές 
δραστηριότητες των αποδεκτριών χωρών εταίρων, ενώ προτίθεται να υιοθετήσει «αρχές 
καλών πρακτικών» για την παροχή αναπτυξιακής συνεργασίας εκσυγχρονίζοντας και 
εναρµονίζοντας πολιτικές και διαδικασίες 

� σαν αποτέλεσµα η Χώρα µας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ταχείας προώθησης της 
αποτελεσµατικότητος της παρεχόµενης βοήθειας, υιοθετεί το κείµενο της «∆ιακήρυξης» 
και δεσµεύεται να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη των προτεραιοτήτων που 
τέθηκαν, κινούµενη από τη σφαίρα της θεωρίας στη φάση της υλοποίησης µέσω της 
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ενίσχυσης της ορθολογικής διαχείρισης της βοήθειας για την επίτευξη απτών και ορθών 
αποτελεσµάτων.   

 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω η Ελλάς επιδιώκει να εισαγάγει και να παγιώσει µακροχρόνιους 
διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας µε όλους τους δρώντες της διεθνούς αναπτυξιακής 
κοινότητος, δηλαδή µε τις αποδέκτριες βοήθειας χώρες, τις δωρήτριες χώρες, ∆ιεθνείς 
Οργανισµούς και ΜΚΟ, ώστε να επιτύχει το βέλτιστο βαθµό συντονισµού της παρεχόµενης 
αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, µε τελικό αντικειµενικό σκοπό την αειφόρο 
µείωση της φτώχειας. Πρόκειται για περίπλοκη και επίπονη διαδικασία, καθώς εµπλέκονται 
πολλοί παράγοντες µε κοινούς σκοπούς, αλλά διαφορετικές δυνατότητες και ικανότητες 
επίτευξης των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων. Ειδικότερα, η Ελλάς συνεχίζει να 
δραστηριοποιείται για την επίτευξη του βέλτιστου συντονισµού µε:   
 
� αποδέκτριες βοήθειας χώρες και περιφερειακές πρωτοβουλίες  
Η συνεργασία, µε τη µορφή εταιρικής σχέσης µε περιορισµένο αριθµό δέκα οκτώ – είκοσι 
(18-20) αποδεκτριών  βοήθειας χωρών, βασίζεται σε πλαίσιο συνεργασίας, που θέτει τις 
ευθύνες αµφοτέρων των πλευρών, υποστηρίζει τον τακτικό και ανοικτό διάλογο και επιτρέπει 
στις αποδέκτριες χώρες να πάρουν πρωτοβουλίες για τη χάραξη των ιδικών τους 
αναπτυξιακών στρατηγικών. Ο συντονισµός µε περιφερειακές πρωτοβουλίες, έχει να 
επιδείξει ουσιαστικά αποτελέσµατα  (SEECP, SECI, Stability Pact, BSEC κλπ.) 
 
� δωρήτριες χώρες 
Η µορφή αυτή συνεργασίας αποκτά όλο και µεγαλύτερη βαρύτητα στην διεθνή προσπάθεια 
παροχής αναπτυξιακής βοήθειας και προσφέρει στους Οργανισµούς παροχής βοήθειας των 
δωρητριών χωρών, τα οφέλη της κοινής πληροφόρησης, της ενδελεχούς ανάλυσης και των 
αποκτηθέντων εµπειριών από διαφορετικούς δωρητές. Η συνεργασία µε άλλες δωρήτριες 
χώρες βασίζεται στο τρίπτυχο, συντονισµός, αλληλοσυµπλήρωση και συνοχή – συνάφεια 
πολιτικών και ενεργειών.  
 
� ∆ιεθνείς Οργανισµούς 
Συνεχής και ουσιαστική συνεργασία και συντονισµός µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς όπως, η Ε.Ε, 
ο ΟΗΕ, η Παγκόσµια Τράπεζα (Π.Τ), το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆.Ν.Τ) και ο ΟΟΣΑ 
(DAC), µε σκοπό τη µείωση της φτώχειας. Ειδικά για τη συνεργασία µε την Ε.Ε σηµειώνεται 
ότι επιδιώκεται η αύξηση του βαθµού αποτελεσµατικότητος των προγραµµάτων 
αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας της Ε.Ε, σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα Ελληνικά  
προγράµµατα, που υλοποιούνται προς όφελος των αποδεκτριών χωρών, µε βάση την 
πολιτική της Ε.Ε στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, η οποία είναι συµπληρωµατική 
των πολιτικών που ακολουθούν τα ΚΜ. Σηµαντικό ρόλο συντονιστού διαδραµατίζουν επίσης 
οι ∆ιεθνείς ∆ιασκέψεις του ΟΗΕ, πολλές από τις οποίες έχουν να επιδείξουν ουσιαστικό έργο 
στο συντονισµό των δωρητών, µε τη µορφή συντονισµένων οµόφωνων αποφάσεων για 
ουσιώδη θέµατα διεθνούς ανάπτυξης, όπως η «∆ιάσκεψη του Monterrey» για τη 
«Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης», η παγκόσµια «∆ιάσκεψη του Johannesburg» για την 
«Αειφόρο Ανάπτυξη» και η παγκόσµια «∆ιάσκεψη της Rome» για θέµατα Τροφίµων. 
 
� ΜΚΟ 
Η Υ∆ΑΣ – HELLENIC AID έχει ιδιαίτερα παραγωγική συνεργασία για το συντονισµό της 
βοήθειας µε µεγάλο αριθµό Ελληνικών καθώς και µερικούς διεθνείς ΜΚΟ, σε πολλούς 
αναπτυξιακούς τοµείς.  
 
Μεταξύ των πολλαπλών προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο αναπτυσσόµενος κόσµος 
ξεχωριστή θέση κατέχει η ποιότητα διακυβέρνησης σε κάθε χώρα ξεχωριστά και σε 
ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Είναι σαφές ότι η αναποτελεσµατικότητα της δηµόσιας 
διοίκησης, η πληµµελής εφαρµογή των νόµων, η διαφθορά, οι περιορισµοί στην ελευθερία 
του Τύπου και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συνδέονται άµεσα µε τους 
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χαµηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης και παρεµποδίζουν τη διαδικασία καταπολέµησης 
της φτώχειας.  
 
 
 

 
4.2 

 

 
Στρατηγικές χωρών που χρησιµοποιούνται ως µέσο για τη βελτίωση 
της αποτελεσµατικότητος και διάλογος για την πολιτική µεταξύ  
αποδεκτριών και δωρητριών χωρών 
 

 
Η Ελλάς εκπονεί κείµενα «Στρατηγικής» για ορισµένες χώρες προτεραιότητος προκειµένου 
να καλύψει τις ανάγκες του προγράµµατος παροχής αναπτυξιακής συνεργασίας µέσω ΜΚΟ 
και να καθορίσει τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης της διαδικασίας τοπικής ανάπτυξης και 
επιλογής ανάλογων έργων, µε βάση αφενός τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που έχουν 
προσδιορισθεί από τις ίδιες τις αποδέκτριες βοήθειας χώρες και αφετέρου τις δραστηριότητες 
άλλων δωρητριών  χωρών.   
 
Έχουν εκπονηθεί κείµενα για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα για τις 
χώρες Συρία, Λίβανο, Ιορδανία και Εδάφη ∆ιοικούµενα από την Παλαιστινιακή Αρχή. 
Αναµένεται να εκπονηθούν γενικότερες στρατηγικές για τις κυριότερες χώρες εταίρους της 
Ελλάδος, που θα καλύπτουν όλο το φάσµα της παροχής βοήθειας από όλους τους Φορείς 
υλοποίησης. Σηµαντικό ρόλο στην εκπόνηση των στρατηγικών αυτών θα έχουν και τα 
“Poverty Reduction Strategy Papers” (PRSPs) που έχουν εκπονηθεί από αριθµό 
αναπτυσσόµενων χωρών σε συνεργασία µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς. 
 
Πέραν των εκπονηθέντων στρατηγικών ανά αποδέκτρια χώρα, η Ελλάς προτίθεται να είναι 
σε συνεχή επαφή και διάλογο µε τις χώρες εταίρους. Ειδικότερα, η Ελληνική πλευρά 
ευρίσκεται σε επαφή µε Κυβερνήσεις, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης [ΟΤΑ], 
εκπροσώπους του ιδιωτικού τοµέα, της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των φτωχότερων 
τµηµάτων του πληθυσµού, κατά τη διάρκεια κατάρτισης των προγραµµάτων αναπτυξιακής 
συνεργασίας, από το σχεδιασµό µέχρι και την τελική παράδοσή τους στις Αρχές και τους 
Φορείς των αποδεκτριών χωρών.  
 
Συγκεκριµένα, επισηµαίνεται ότι για να αξιολογηθεί από την HELLENIC AID, µια πρόταση 
υλοποίησης δράσης από Υπουργείο, Ν.Π. ή ΜΚΟ, πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε και 
από:  
� Έγγραφο συµφωνίας µε αξιόπιστη επιτόπια ΜΚΟ ή απουσία τούτου, από τοπική 

∆ηµοτική Αρχή. 
� Έγγραφο επίσηµης Κρατικής Αρχής της αποδέκτριας της βοήθειας χώρας, σε 

συνεργασία µε τη ΜΚΟ, για την ανάγκη υλοποίησης του υποβαλλόµενου προγράµµατος, 
το οποίο πιστοποιεί ότι το προτεινόµενο έργο προβλέπεται στον αναπτυξιακό σχεδιασµό 
της χώρας εταίρου και θα συµβάλλει θετικά στην πορεία ανάπτυξής της. 

� Έγγραφο σύµφωνης γνώµης της πλησιέστερης Ελληνικής ∆ιπλωµατικής Αρχής σχετικά 
µε το πρόγραµµα (κατόπιν σχετικού αιτήµατος που υποβάλλεται από τους Φορείς 
υλοποίησης). 

Εάν στα υποβαλλόµενα προγράµµατα δεν υπάρχουν και τα τρία προαναφερόµενα έγγραφα, 
τα εν λόγω προγράµµατα δεν παραλαµβάνονται κατά τον προέλεγχο από τις αρµόδιες 
∆ιευθύνσεις της HELLENIC AID και εποµένως δεν αξιολογούνται. 
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4.3 
 

 
Ικανότητα του προσωπικού που βρίσκεται στο πεδίο για διάλογο περί 
της πολιτικής και συντονισµό της βοήθειας 
 

 
Στόχος της HELLENIC AID είναι η κατάρτιση ειδικών επί της διεθνούς αναπτυξιακής 
βοήθειας, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα «Γραφεία Πεδίου» της Ελλάδος σε Πρεσβείες, για να 
διαχειρισθούν και υλοποιήσουν προγράµµατα αναπτυξιακής βοήθειας, στις χώρες 
προτεραιότητος αποδέκτριες βοήθειας. Το γεγονός της ανάγκης κατάρτισης ειδικών 
στελεχών είχε επισηµάνει και η πρώτη Επιθεώρηση των πολιτικών και προγραµµάτων της 
Ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας από την DAC (Peer Review 2002).  
  
Έκτοτε η Ελλάς όρισε ως “Development Officers”, προσωπικό των Ελληνικών Πρεσβειών 
που βρίσκονται στο έδαφος των αποδεκτριών βοήθειας χωρών. Τα υπόψη µέλη των 
Ελληνικών ∆ιπλωµατικών Αρχών ασχολούνται ειδικά µε θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας, 
διαθέτουν επιστηµονική κατάρτιση, διεθνή εµπειρία και ικανότητες στο πεδίο για διάλογο περί 
της πολιτικής και του συντονισµού της αναπτυξιακής συνεργασίας µε τις αποδέκτριες 
βοήθειας χώρες. Το προσωπικό αυτό συµµετέχει σε τοπικές συσκέψεις δωρητών και άλλες 
αντίστοιχες ∆ιεθνών Οργανισµών, µε αντικείµενο το συντονισµό επί τόπου της παρεχόµενης 
αναπτυξιακής βοήθειας.  
 
Στο µέλλον αναµένεται να ορισθούν περισσότεροι “Development Officers” σε Πρεσβείες της 
Ελλάδος, στις χώρες προτεραιότητος, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και 
αποδοτικότητα του 2ου ΠΠΑΣΒΕ και να βελτιωθεί ο εσωτερικός συντονισµός. Ο Ν. 2731/1999 
που διέπει τις δραστηριότητες παροχής αναπτυξιακής συνεργασίας, προβλέπει την 
απόσπαση δηµοσίων υπαλλήλων στο εξωτερικό και την τοποθέτησή τους σε Πρεσβείες, 
ώστε να δύνανται να παρακολουθούν και να συντονίζουν την υλοποίηση δράσεων 
αναπτυξιακής συνεργασίας. Σηµειώνεται, ότι η HELLENIC AID αποστέλλει προσωπικό σε 
χώρες εταίρους όταν συµβαίνουν ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές, για τη διανοµή 
επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύµατα. 
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5. 
 

 
Αποδοτικότητα και Αποτελεσµατικότητα  

της Βοήθειας και Αποτελέσµατα 
 

 
 

 
5.1 

 

 
∆ράσεις που ελήφθησαν για την υλοποίηση των αρχών της DAC για 
την αξιολόγηση της αναπτυξιακής συνεργασίας 
 

 
Το έτος 2001 διεξήχθη η πρώτη επίσηµη αξιολόγηση του πρώτου «Πενταετούς 
Προγράµµατος Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της Ελλάδος» για τα έτη 1997-2001, 
µε τη βοήθεια ανεξάρτητου Γραφείου αξιολογητών που διέθετε την κατάλληλη εµπειρία στο 
αντικείµενο.  
 
Στη συνέχεια, το επόµενο έτος, ακολούθησε η διαδικασία Επιθεώρησης της πολιτικής και των 
έργων της Ελληνικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας, από την DAC/ΟΟΣΑ. Η 
επιθεώρηση διαπίστωσε τη σηµαντική παρουσία της Ελλάδος στο χώρο των Βαλκανίων, 
αναγνώρισε το συγκριτικό της πλεονέκτηµα στην περιοχή και ανέδειξε τη σηµαντική συµβολή 
της Χώρας µας στην υποστήριξη της µείωσης της φτώχειας.   
 
Από το δεύτερο εξάµηνο του 2002 αρµόδιος συντονιστικός εθνικός Φορέας της παρεχόµενης 
αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδος είναι η HELLENIC AID του Υπουργείου 
Εξωτερικών. Το οργανόγραµµά της προβλέπει τη δηµιουργία «Γραφείου Αξιολόγησης - 
Evaluation Office» (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [ΙΙ]). Αρµοδιότητα του υπόψη Γραφείου είναι η 
περιστασιακή, αλλά συστηµατική και αναλυτική εκπόνηση ex post αξιολογήσεων, 
σχεδιασµένων για να καλύπτουν θέµατα αποδοτικότητος, αποτελεσµατικότητος, συνάφειας, 
αντίκτυπου και διαχρονικότητος των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων αναπτυξιακής 
συνεργασίας. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων σκοπό έχουν να παρέχουν στη διοίκηση 
προτάσεις για βελτίωση ή για αλλαγές στις στρατηγικές προγραµµάτων. Το Γραφείο 
Αξιολόγησης της HELLENIC AID δεν έχει λειτουργήσει εισέτι. Το υφιστάµενο κενό 
προβλέπεται να καλύψει η νέα νοµοθετική πρωτοβουλία για τη βελτίωση και συµπλήρωση 
του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου που διέπει την Ελληνική αναπτυξιακή συνεργασία και 
σκοπεύει στην  αναδιοργάνωση της HELLENIC AID σύµφωνα µε τα νέα διεθνή δεδοµένα.  
   
Σύµφωνα µε τον ορισµό της DAC η αξιολόγηση είναι µια εκτίµηση, κατά το δυνατόν πιο 
συστηµατική και αντικειµενική, του σχεδιασµού, της υλοποίησης και των αποτελεσµάτων, εν 
εξελίξει ή περατωµένων δραστηριοτήτων αναπτυξιακής συνεργασίας.  
 
Η HELLENIC AID αναγνωρίζει ότι η λειτουργία της αξιολόγησης αποτελεί έναν από τους 
σηµαντικότερους τοµείς της διάρθρωσης των Οργανισµών παροχής αναπτυξιακής 
συνεργασίας των δωρητών, καθώς είναι υπεύθυνος για τη µετεξέλιξη του αναπτυξιακού 
έργου, από τη σφαίρα της ποσοτικής ανάπτυξης, σε εκείνη της ποιοτικής αναβάθµισης. 
Πρόκειται δηλαδή για δραστηριότητα που παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες ως προς τη 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητος και αποδοτικότητος της παρεχόµενης βοήθειας και για 
ένα αξιόπιστο µέσο στήριξης της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό 
αξιολογούνται πολιτικές, προγράµµατα, προτείνονται βελτιώσεις όπου είναι απαραίτητο και 
υιοθετούνται τα συµπεράσµατα κατά τη διάρκεια υλοποίησης µελλοντικής πολιτικής. 
Σηµαντική διάσταση είναι και η ελεύθερη διάθεση και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των 
αξιολογήσεων ώστε να γίνονται γνωστά στη Βουλή και στην κοινή γνώµη τα αποτελέσµατα 
της παρεχόµενης αναπτυξιακής βοήθειας.      
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Το έργο του Ανεξάρτητου Γραφείου Αξιολόγησης που προβλέπεται να ιδρυθεί στο πλαίσιο 
της HELLENIC AID θα περιλαµβάνει: 
 
� το σχεδιασµό και υλοποίηση ex post κυρίως αξιολογήσεων χρηµατοδοτούµενων 

προγραµµάτων σε χώρες εταίρους 
� τη διάχυση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων και της σχετικής εµπειρίας 
� τη συµβολή στη διαµόρφωση στρατηγικής αναπτυξιακής συνεργασίας 
� τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων αξιολογήσεων 
� τη συµµετοχή σε διεθνείς αξιολογήσεις   
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης που πρόκειται να υιοθετηθούν εµφαίνονται κατωτέρω και είναι 
σύµφωνα µε τις Αρχές αξιολογήσεως που ανακοίνωσε η DAC το έτος1991: 
� αξιοπιστία αποτελεσµάτων (credibility) 
� χρησιµότητα µεθόδων/«εργαλείων» (usefulness) 
� συµµετοχή των παρεχόντων τη βοήθεια στα αποτελέσµατα (participation of donors) 
� συνεργασία φορέων για την αποφυγή επικαλύψεων (co-operation to avoid duplication) 
� αµεροληψία και ανεξαρτησία των αποφάσεων και των ενεργειών (impartiality and 

independence) 
� απήχηση και επιπτώσεις της βοήθειας προς τις αποδέκτριες βοήθειας χώρες (impact to 

recipient countries) 
� µετάδοση/διασπορά των αποτελεσµάτων και των µεθόδων για την επίτευξη της 

αναγκαίας ανάδρασης και επικαιροποίησης (dissemination and feedback) 
 
Σήµερα, λειτουργεί στο πλαίσιο της HELLENIC AID «Μηχανισµός – Σύστηµα 
Παρακολούθησης Έργου» (Performance Monitoring System). Σκοπός του να παρακολουθεί 
και να ενηµερώνει την πολιτική ηγεσία, κατά πόσο επιτυγχάνονται οι τεθέντες στόχοι κατά 
την υλοποίηση των προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, στο πλαίσιο των MDGs. 
  
Κατ’ αυτήν την έννοια, στελέχη των ∆ιευθύνσεων της HELLENIC AID καθώς και Πρεσβειών 
της Ελλάδος, διενεργούν ποιοτικούς ελέγχους, τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, όσο και µετά 
την ολοκλήρωση προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας (ex post evaluation). Το 
«σύστηµα παρακολούθησης έργου» αποτελεί συνήθη δραστηριότητα της HELLENIC AID και 
συνίσταται στη συλλογή πληροφοριών, στην ανάλυσή τους καθώς και στην αναφορά 
αποτελεσµάτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα.   
 
Προβλέπεται στο µέλλον η «Αξιολόγηση» να είναι στενά συνδεδεµένη ή ενσωµατωµένη µε το 
«Σύστηµα Παρακολούθησης Έργου» ώστε µε τον κατάλληλο συντονισµό να γίνουν 
συµπληρωµατικές δράσεις. Συχνά οι πληροφορίες από το «Σύστηµα Παρακολούθησης 
Έργου» αποτελούν το έναυσµα της ανάγκης εκπόνησης «Αξιολόγησης», ιδιαιτέρως όταν 
παρατηρηθούν µη αναµενόµενα αποτελέσµατα (θετικά ή αρνητικά) µεταξύ σχεδιασµού και 
αποτελεσµάτων.            
 
Συναφές µε την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης βοήθειας είναι και 
το πρόβληµα της διαφθοράς και της δωροδοκίας, τόσο στις δωρήτριες όσο και στις 
αποδέκτριες χώρες. Σύµφωνα µε έναν ορισµό πρόκειται για «κακή χρήση εξουσίας προς ίδιο 
όφελος». Τα αποτελέσµατά της είναι ολέθρια ως προς την πορεία της ανάπτυξης καθώς 
ενδεικτικά, συµβάλλει στον περιορισµό των επενδύσεων, µειώνει την οικονοµική ανάπτυξη, 
ευνοεί την οικονοµική αστάθεια, µειώνει τους κρατικούς πόρους και εποµένως περιορίζει τη 
δυνατότητα για αναδιανοµή του εισοδήµατος. 
 
Η παρατήρηση φανερώνει ότι υφίσταται αντιστρόφως ανάλογη σχέση µεταξύ του επιπέδου 
οικονοµικής ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης-ενσωµάτωσης στην παγκόσµια οικονοµία και 
της διαφθοράς. Γενικά, οι φτωχότερες και περισσότερο περιθωριοποιηµένες στη διεθνή 
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οικονοµία χώρες είναι πιο επιρρεπείς στη διαφθορά από τις πλουσιότερες και περισσότερο 
ενταγµένες στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα. 
 
Επειδή το θέµα έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί πολλές 
πρωτοβουλίες, τόσο από πλευράς δωρητριών χωρών και ∆ιεθνών Χρηµατοδοτικών 
Οργανισµών, όσο και από Κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών των αποδεκτριών 
χωρών. Απαιτούνται ορθά σχεδιασµένες και υλοποιηµένες µεταρρυθµίσεις για την 
προώθηση της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, ώστε να περιορισθεί η διαφθορά. 
Ειδικότερα, υφίσταται ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και του 
ιδιωτικού τοµέα, καθώς και ύπαρξη πολιτικής βούλησης στα ανώτατα κλιµάκια εξουσίας.        
 
Η καταπολέµησή της διαφθοράς και η εφαρµογή του νόµου έχουν αποδώσει εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα σε αρκετές χώρες, καθώς για ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού το κατά 
κεφαλήν εισόδηµα την τελευταία δεκαετία διπλασιάσθηκε. Τα κοινωνικά και πολιτικά 
δικαιώµατα, σε συνδυασµό µε την ελευθερία του Τύπου, βοήθησαν αισθητά στην 
καταπολέµηση της διαφθοράς και ταυτόχρονα βελτίωσαν την αποτελεσµατικότητα των 
δηµοσίων δαπανών και αύξησαν τον όγκο των επενδύσεων.     
 
Προκειµένου να προωθήσει περαιτέρω την αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης βοήθειας η 
Ελλάς δραστηριοποιείται και στον τοµέα της καταπολέµησης της διαφθοράς. Για το σκοπό 
αυτό η Χώρα µας επικύρωσε, µε το Νόµο 2656/1998 «Κύρωση σύµβασης για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δηµοσίων λειτουργών σε διεθνείς 
επιχειρηµατικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 265/Α/1-12-1998), την αντίστοιχη Συνθήκη του ΟΟΣΑ 
(1997). Συναφώς, από το έτος 2000 έχουν ενηµερωθεί όλοι οι Ελληνικοί Φορείς υλοποίησης 
δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας, ενώ θα γίνεται σχετική µνεία στις νέες Συµβάσεις 
ανάληψης έργων που θα υπογράφουν οι υπόψη Φορείς. Επιπροσθέτως, η HELLENIC AID 
σε συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης προτίθεται να εκπαιδεύσει το προσωπικό της 
σε θέµατα πάταξης της διαφθοράς που καλύπτονται από τη Συνθήκη του 1997, καθώς και σε 
θέµατα τεκµηρίωσης σχετικών υποθέσεων που επιφέρουν διοικητικές κυρώσεις κατά 
υλοποιούντων Φορέων που εµπλέκονται σε υποθέσεις δωροδοκίας.     
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6. 
 

 
∆ιοίκηση της Βοήθειας 

 

 
 

 
6.1 

 

 
Περιγραφή του συστήµατος διοίκησης της βοήθειας, της οργάνωσης 
και της στελέχωσης 
 

 
6.1.1 

 
∆ιυπουργική Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισµού των ∆ιεθνών 
Οικονοµικών Σχέσεων  (ΕΟΣ∆ΟΣ) 

 
Η Επιτροπή έχει ως αντικείµενα (Απόφαση Πρωθυπουργού υπ. αριθµ. Υ 228 (ΦΕΚ 
676/Β/31-5-2000): 
� Τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε το 

συντονισµό και την οργάνωση των διεθνών οικονοµικών σχέσεων της χώρας καθώς και 
τη µελέτη και επεξεργασία τους 

� Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των διεθνών οικονοµικών συµφωνιών 
� Τη σύνταξη σχετικών προγραµµάτων και προτάσεων 
 
Εκτός των άλλων αντικειµένων της σχετικά µε τις εξωτερικές οικονοµικές και εµπορικές 
σχέσεις της Ελλάδος, η «Επιτροπή» είναι αρµόδια και για το σχεδιασµό της εθνικής πολιτικής 
και στρατηγικής της αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας. Στην ΕΟΣ∆ΟΣ συµµετέχουν, ο 
Υπουργός Εξωτερικών ως Πρόεδρος, ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο Υπουργός 
Ανάπτυξης, ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
άλλοι Υπουργοί κατά περίπτωση αρµόδιοι για το συζητούµενο θέµα ως µέλη. 
 
Η «Επιτροπή» αποτελεί το υψηλού επιπέδου σώµα λήψης αποφάσεων και συντονισµού για 
κάθε θέµα που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας. Οι 
αποφάσεις της έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα.  
 
Η ΕΟΣ∆ΟΣ υποβάλλει εντός του Νοεµβρίου εκάστου έτους «Ετήσια ΄Εκθεση» στην 
«Επιτροπή Εξωτερικών και Αµύνης» του Κοινοβουλίου, µε αντικείµενο την υλοποίηση του 
προγράµµατος αναπτυξιακής βοήθειας κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Την υπόψη 
«Έκθεση» καταρτίζει και υποβάλλει στην ΕΟΣ∆ΟΣ, εντός του Οκτωβρίου εκάστου έτους, η 
HELLENIC AID (Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση) του ΥΠΕΞ (Άρθρο 19, Ν. 2731/1999). 

 
 

6.1.2 Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας  
Υ∆ΑΣ - HELLENIC AID 

 
6.1.2.1 Γενικά 

 
Η «Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας» (Υ∆ΑΣ) ή “Hellenic International 
Development Co-operation Department” - HELLENIC AID ιδρύθηκε το 1999 σύµφωνα µε το 
Άρθρο 18 § 1α του Ν. 2731/1999. Το 2000 τέθηκε σε ισχύ το Π.∆ 224/2000 (ΦΕΚ 193/Α΄/6-9-
2000) µε θέµα «Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Υπηρεσίας ∆ιεθνούς 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ∆ΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών». Πρόκειται για τη νεότερη 
Γενική ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΞ, µε κύρια ευθύνη της την εποπτεία, το συντονισµό, την επίβλεψη 
και την προώθηση δράσεων επείγουσας ανθρωπιστικής ή άλλης µορφής βοήθειας, καθώς 
και βοήθειας για την αναδιάρθρωση και αποκατάσταση υποδοµών των αναπτυσσοµένων 
χωρών που υλοποιούνται από ΜΚΟ, Υπουργεία ή άλλους Φορείς (βλέπε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
[ΙΙ] το οργανόγραµµα της Υπηρεσίας). 
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6.1.2.2 Γενικές αρµοδιότητες 

 
Στις κύριες αρµοδιότητες της Υ∆ΑΣ περιλαµβάνονται: 
� η διαχείριση όλων των προβλεποµένων πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού 

σχετικά µε την αναπτυξιακή βοήθεια, καθώς επίσης και όλων των πιστώσεων που της  
παρέχονται από Υπουργεία,  Οργανισµούς  και ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς εντός 
και εκτός της χώρας 

� η παρακολούθηση και η διευκόλυνση των αναπτυξιακών προγραµµάτων/έργων, τα 
οποία υλοποιούνται από ∆ηµόσιους Φορείς, ΜΚΟ και λοιπούς Οργανισµούς της 
κοινωνίας των πολιτών,  

� η συλλογή, επεξεργασία και αποστολή στην DAC των στατιστικών στοιχείων παροχής 
αναπτυξιακής βοήθειας,  

� η παρακολούθηση των συσκέψεων των Οµάδων Εργασίας και των ∆ικτύων της DAC και 
της Ε.Ε 

� η διατύπωση προτάσεων στην ΕΟΣ∆ΟΣ, σχετικά µε τον µελλοντικό προγραµµατισµό της 
αναπτυξιακής πολιτικής προς τις χώρες προτεραιότητος, µε στόχο την µεγιστοποίηση 
των θετικών αποτελεσµάτων  από την εφαρµογή  βιώσιµων προγραµµάτων, 

� η χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων  
- επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας,  
- προγραµµάτων/έργων αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης, καθώς και της  
- αναπτυξιακής εκπαίδευσης και ενηµέρωσης για την προώθηση του εθελοντισµού 
  στην Ελλάδα και στις αναπτυσσόµενες χώρες, 

� η υποβοήθηση της Ελληνικής συµµετοχής στην ECHO, στα  προγράµµατα της EUROPE 
– AID, καθώς και σε αυτά της Ε.Ε και άλλων ∆ιεθνών Αναπτυξιακών Οργανισµών. 

 
 

6.1.2.3 ∆ιάρθρωση 
 
Η HELLENIC AID µε τη µορφή Γενικής ∆ιεύθυνσης, διαρθρώνεται σε έξι (6) ∆ιευθύνσεις, ως 
εξής: 
 
� Υ∆ΑΣ-1   ∆ιεύθυνση Επείγουσας Ανθρωπιστικής Βοήθειας  
                     - Τµήµα Άµεσης Παρέµβασης και Προώθησης της Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
                     - Τµήµα Συντονισµού των Εµπλεκοµένων Υπ. ∆ηµ. και Ιδιωτικών Φορέων 
 
� Υ∆ΑΣ-2   ∆ιεύθυνση Βοήθειας Αναδιάρθρωσης, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης 
                      - Τµήµα Περιβαλλοντικής, Γεωργικής και ∆ασικής Ανάπτυξης 
                      - Τµήµα Βιοτεχνικών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Τουρισµού 
                      - Τµήµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Εκπαίδευσης και Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
                      - Τµήµα Μικρών Έργων και Υποδοµών 
                      - Γραφείο Στατιστικής DAC  
 
� Υ∆ΑΣ-3   ∆ιεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασµού 
                      - Τµήµα Βαλκανικών Χωρών 
                      - Τµήµα Ανατολικής Ευρώπης και των Ανεξαρτήτων Χωρών της πρώην ΕΣΣ∆                                
                      - Τµήµα Χωρών της Μεσογείου και Μέσης Ανατολής 
                      - Τµήµα Χωρών Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ) 
                      - Τµήµα Λατινικής Αµερικής και Ασίας 
                      - Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού 
 
� Υ∆ΑΣ-4   ∆ιεύθυνση ΜΚΟ, Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης 
                      - Τµήµα Ειδικού Μητρώου ΜΚΟ 
                      - Τµήµα Υποστήριξης ΜΚΟ 
                      - Τµήµα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και Ενίσχυσης του Εθελοντισµού 
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                      - Τµήµα Υποτροφιών           
 
� Υ∆ΑΣ-5   ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ανενεργός) 
                      - Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων 
                      - Τµήµα Κατασκευής Έργων και Υποδοµών 
 
� Υ∆ΑΣ-6   ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 
                      - Τµήµα Προσωπικού και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
                      - Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών και Χρηµατοδότησης ΜΚΟ 
 
� Ανεξάρτητο Γραφείο Αξιολόγησης (ανενεργό) 
 
� Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Ενηµέρωσης 
 
� Βιβλιοθήκη 
 
 

6.1.2.4 Κύριες Αρµοδιότητες ∆ιευθύνσεων 
 
Υ∆ΑΣ – 1 ∆/νση 
Είναι αρµόδια για όλες τις δράσεις-προγράµµατα (συντονισµός, συλλογή, αποστολή και 
διάθεση) έκτακτης ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας που αποστέλλεται σε 
περιπτώσεις επειγουσών κρίσεων από φυσικές ή ανθρώπινες καταστροφές. Ασκεί 
δειγµατοληπτικό έλεγχο στα προϊόντα που αποστέλλονται ως προς την ποιότητα, την 
ποσότητα, το είδος, τη συµβατότητά τους µε τα διεθνή πρότυπα, καθώς και ως προς τις 
ανάγκες των πληθυσµών στους οποίους χορηγούνται. Αξιολογεί ex ante προγράµµατα 
έκτακτης βοήθειας που υποβάλλονται από ΜΚΟ στην Υ∆ΑΣ για ενδεχόµενη χρηµατοδότηση. 
Παρακολουθεί τις συναντήσεις της ECHO και άλλων ∆ιεθνών Οργανισµών που άπτονται 
ζητηµάτων ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας. 
 
Υ∆ΑΣ – 2 ∆/νση 
Είναι αρµόδια για όλες τις φάσεις, από την ex ante αξιολόγηση µέχρι και την υλοποίηση, 
όλων των  προγραµµάτων µε αντικείµενο τη διεθνή ανάπτυξη και ανασυγκρότηση που 
υποβάλλονται από ΜΚΟ ή Πανεπιστήµια στην Υ∆ΑΣ προς αξιολόγηση και ενδεχόµενη 
χρηµατοδότηση. Ενισχύει, συντονίζει και επικουρεί τις ΜΚΟ για την ανάληψη υλοποίησης 
αναπτυξιακών προγραµµάτων, σύµφωνα µε τους διεθνούς στόχους ανάπτυξης. ∆ιαχειρίζεται 
το σύνολο των σχέσεων της Ελλάδος µε την DAC, συµµετέχει στις Οµάδες και τα ∆ίκτυα 
Εργασίας της, καθώς και στα Συµβούλια Υπουργών. Τηρεί µέσω του Γραφείου Στατιστικής 
την επίσηµη στατιστική βάση δεδοµένων της παρεχόµενης Ελληνικής αναπτυξιακής 
βοήθειας και αποστέλλει τρεις φορές ανά έτος αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στην DAC. 
 
Υ∆ΑΣ – 3 ∆/νση 
Είναι αρµόδια για τη µελέτη και τον σχεδιασµό της εθνικής στρατηγικής αναπτυξιακής 
συνεργασίας. Εκπροσωπεί την Υ∆ΑΣ στις σχετικές γεωγραφικές Οµάδες Εργασίας των 
εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε, άλλων ∆ιεθνών Οργανισµών, καθώς και στις Συνόδους των 
τακτικών και άτυπων Συµβουλίων Υπουργών Ανάπτυξης της Ε.Ε. Ενηµερώνει επίσης και 
στηρίζει τις ΜΚΟ για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα της Ε.Ε (PHARE, TASIS, CARDS, 
MEDA) και άλλων ∆ιεθνών Οργανισµών. Αξιολογεί ex ante προγράµµατα αναπτυξιακής 
βοήθειας  που υποβάλλονται από κρατικούς Φορείς στην Υ∆ΑΣ για ενδεχόµενη 
χρηµατοδότηση. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στην ΕΟΣ∆ΟΣ για ενηµέρωση της 
Βουλής των Ελλήνων για τις δραστηριότητες της Υ∆ΑΣ.   
 
Υ∆ΑΣ – 4 ∆/νση 
Είναι αρµόδια για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, την ενίσχυση των αναπτυξιακών 
ΜΚΟ και το σχεδιασµό πολιτικής για τη δηµιουργία νέων. Ενηµερώνει και ευαισθητοποιεί την 
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κοινή γνώµη σε θέµατα που αφορούν στην ανθρωπιστική και αναπτυξιακή συνεργασία στον 
αναπτυσσόµενο κόσµο. Αξιολογεί ex ante προγράµµατα αναπτυξιακής εκπαίδευσης που 
υποβάλλονται από ΜΚΟ στην Υ∆ΑΣ για ενδεχόµενη χρηµατοδότηση. Εποπτεύει δράσεις και 
προγράµµατα που αφορούν στην αναπτυξιακή εκπαίδευση και προωθεί την εµπέδωση του 
εθελοντισµού. Τηρεί το «Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ» της Υ∆ΑΣ και παρέχει βεβαιώσεις εγγραφής. 
Είναι επίσης αρµόδια για τη χορήγηση υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
Υ∆ΑΣ – 5 ∆/νση (ανενεργός) 
Αποτελεί τον τεχνικό σύµβουλο της Γενικής ∆ιεύθυνσης. Είναι αρµόδια για την προκήρυξη 
διαγωνισµών και µελετών, καθώς και για τον καθορισµό των όρων των συµβάσεων. Ελέγχει 
την πορεία εκτέλεσης των προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, συντονίζει την 
υλοποίηση κατασκευής τους και υποστηρίζει τεχνικά τα Υπουργεία, τις ΜΚΟ κ.α. που 
αναλαµβάνουν αναπτυξιακή δράση σε αναπτυσσόµενες χώρες. Σηµειώνεται ότι η υπόψη 
∆/νση δεν έχει εισέτι ενεργοποιηθεί.  
 
 Υ∆ΑΣ – 6 ∆/νση 
Είναι αρµόδια για θέµατα διοικητικών και οικονοµικών υποθέσεων της Υ∆ΑΣ. Προετοιµάζει 
όλες τις διοικητικές διαδικασίες για την υποβολή προς έγκριση όλων των αποφάσεων που 
αφορούν στη χρηµατοδότηση δράσεων ή προγραµµάτων ∆ηµόσιων φορέων ή ΜΚΟ στην 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΞ. Προωθεί τις συµβάσεις χρηµατοδότησης µεταξύ της Υ∆ΑΣ και 
φορέων που υλοποιούν προγράµµατα αναπτυξιακής συνεργασίας.  
 
 

6.1.2.5 Συντονιστικός ρόλος 
 
Η HELLENIC AID εποπτεύει, συντονίζει, επιβλέπει και υλοποιεί δράσεις επείγουσας 
ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας µε στόχο την επίτευξη της βέλτιστης 
αποτελεσµατικότητας της παρεχόµενης από την Ελλάδα αναπτυξιακής συνεργασίας σε 
αναπτυσσόµενες χώρες εταίρους.  
 
Ειδικότερα η HELLENIC AID: 
 
� Αποστέλλει κατ’ έτος, «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» (Προκήρυξη) προς 

Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, Πανεπιστήµια κλπ. για να αποστείλουν προτάσεις προγραµµάτων 
προς αξιολόγηση. Στην «Προκήρυξη» περιλαµβάνονται οι στόχοι πολιτικής αναπτυξιακής 
συνεργασίας για το έτος, οι Τοµείς και οι Χώρες Προτεραιότητος της βοήθειας, σε σχέση 
µε τους MDGs, καθώς και οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων.    

 
       Οι προτάσεις προγραµµάτων αξιολογούνται ex ante από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της 

HELLENIC AID. Κατόπιν, σε δεύτερο στάδιο, εξετάζονται από την εννεαµελή 
γνωµοδοτική «Επιτροπή Πιστοποίησης και Αξιολόγησης των ΜΚΟ». Σκοπός, είναι 
αφενός η διασφάλιση ότι όλα τα εγκεκριµένα προγράµµατα εµπίπτουν στους στόχους 
της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής και στις γεωγραφικές και τοµεακές 
προτεραιότητες του ΠΠΑΣΒΕ και αφετέρου η διαχείριση της υλοποίησης του 
προϋπολογισµού της διµερούς κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας.    

 
� Συγκαλεί δι-υπουργικές συσκέψεις στο ΥΠΕΞ για το συντονισµό, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση της υλοποίησης του 2ου ΠΠΑΣΒΕ. Συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων των 
Φορέων υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και εξετάζονται µεταξύ 
άλλων θέµατα όπως:     

     - η εξασφάλιση της επιλεξιµότητος των ενεργειών και των έργων 
     - εξασφάλιση της συµβατότητος των ενεργειών και των έργων µε τις κατευθυντήριες 

γραµµές της DAC, των MDGs και τις προτεραιότητες της Ελληνικής πολιτικής 
αναπτυξιακής συνεργασίας 

     - η οργάνωση της αξιολόγησης του πενταετούς προγράµµατος (ενδιάµεση και τελική) 
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     - η λήψη κάθε πρόσφορου µέτρου που θεωρείται απαραίτητο για την επιτάχυνση του 
ρυθµού εφαρµογής του προγράµµατος σε περίπτωση καθυστέρησης, µε βάση την 
παρακολούθηση και τους ενδιάµεσους επιτόπιους ελέγχους 

     - εξέταση της αναγκαιότητος τροποποίησης του προγράµµατος, δηλαδή,  αύξηση του 
αριθµού των δραστηριοτήτων ενός ή περισσοτέρων Φορέων υλοποίησης,  µεταφορά 
πιστώσεων από έναν Φορέα σε άλλον, ανάλογα µε την αντίστοιχη απορρόφησή τους, 
χωρίς να αλλοιωθεί ο συνολικός προϋπολογισµός βοήθειας οποιουδήποτε 
συγκεκριµένου οικονοµικού έτους 

     - η παροχή πληροφοριών για το ΠΠΑΣΒΕ σε όλους τους Φορείς υλοποίησης 
 
Εντός των ετών 2004-2005 συνεκλήθησαν δι-υπουργικές συσκέψεις µε αντικείµενα 
δράσεις, για την καταπολέµηση της φτώχειας, την αειφορία του περιβάλλοντος και τη 
στατιστική παρακολούθηση της παρεχόµενης βοήθειας.   

 
� Επικοινωνεί µε Πρεσβείες ξένων χωρών που εδρεύουν στην Αθήνα, για συντονισµό 

ενεργειών σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας σε 
αναπτυσσόµενες χώρες.  

 
� Συµµετέχει σε Οµάδες Εργασίας  και ∆ίκτυα της DAC, µε σκοπό την παρακολούθηση 

των διεθνών εξελίξεων και το συντονισµό των εθνικών ενεργειών. Ενηµερώνει σχετικά 
τους εµπλεκόµενους Ελληνικούς Φορείς (Υπουργεία, Ν.Π., κλπ.) µέσω αποστολής σε 
αυτούς ενηµερωτικού υλικού της DAC (κείµενα οδηγιών, «καλών πρακτικών», κειµένων 
εργασίας, MDGs. κλπ.) το οποίο παρέχει οδηγίες για την κατάρτιση προγραµµάτων, µε 
απώτερο στόχο  το συντονισµό, τη συνάφεια και την αλληλουχία πολιτικών, για την 
καταπολέµηση της φτώχειας. 

 
 

6.1.3 Εθνική Συµβουλευτική Επιτροπή για θέµατα ΜΚΟ 
 
Στο Υπουργείο Εξωτερικών υφίσταται «Εθνική Συµβουλευτική Επιτροπή για θέµατα ΜΚΟ», 
σύµφωνα µε το Άρθρο 17 του N. 2731/1999. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Υπουργός 
Εξωτερικών που αναπληρώνεται από νόµιµο αναπληρωτή. Μέλη της Επιτροπής δύνανται να 
συµµετέχουν: 
� εκπρόσωποι των αρµοδίων κάθε φορά Υπουργείων και των λοιπών Φορέων εκτέλεσης 

προγραµµάτων διµερούς κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας,  
� εκπρόσωποι των εγγεγραµµένων στο «Ειδικό Μητρώο της Υ∆ΑΣ» ΜΚΟ,  
� εκπρόσωποι άλλων Φορέων που έχουν αναλάβει ή προτίθενται να αναλάβουν δράσεις 

διεθνούς ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας και  
� διακεκριµένες προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

και διαθέτουν σηµαντική εµπειρία στον τοµέα.  
Η Επιτροπή συνεδριάζει ανά εξάµηνο ή εκτάκτως εφόσον επιβάλλεται από τις περιστάσεις, 
µετά από σχετική εισήγηση της Υ∆ΑΣ.        
 
 

6.1.4 Προσωπικό Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
 
Το προσωπικό της HELLENIC AID όσο και εκείνο των Φορέων υλοποίησης προγραµµάτων 
(Υπουργεία και Ν.Π) που χειρίζεται θέµατα της Ελληνικής διεθνούς αναπτυξιακής 
συνεργασίας, είναι εξειδικευµένο. Έχει επιλεγεί µε τέτοια κριτήρια ώστε να περιλαµβάνει 
στελέχη µε επιστηµονική κατάρτιση, που πολλά από αυτά κατέχουν ειδικά πτυχία και 
µεταπτυχιακούς τίτλους Πανεπιστηµιακών Σχολών του εσωτερικού και του εξωτερικού, 
γνωρίζουν µια ή δύο ξένες γλώσσες, διαθέτουν πολύτιµη διεθνή εµπειρία και µέρος αυτών 
είναι απόφοιτοι και της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ελλάδος – ΕΣ∆∆ 
(Οικονοµολόγοι, ∆ιεθνολόγοι, Πολιτικοί Επιστήµονες, Νοµικοί, Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί 
Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Υγειονοµικοί και άλλοι). 
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Γενικός ∆ιευθυντής της Υ∆ΑΣ, για το χρονικό διάστηµα από τον Ιούλιο 2004 έως και τον 
Αύγουστο του 2005, διετέλεσε ο Πρέσβυς κ. Κωνσταντίνος Καραµπέτσης. Τον διαδέχθηκε ο 
Πρέσβυς κ. Παναγιώτης Γκούµας. Αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια τοποθετήθηκε η κα. 
Ελένη Ζορµπαλά, Πληρεξούσια Υπουργός Β΄.   
 
Το Νοέµβριο του έτους 2005 το προσωπικό της HELLENIC AID ανερχόταν σε τριάντα οκτώ 
(38) άτοµα κατανεµηµένα στις ∆ιευθύνσεις, ως εµφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [V]).   
 
Αντιστοίχως, περίπου εκατό άτοµα προσωπικό απασχολήθηκαν µε θέµατα αναπτυξιακής 
συνεργασίας σε άλλους κρατικούς Φορείς υλοποίησης τοµεακών προγραµµάτων 
(Υπουργεία, Ν.Π, κλπ.). Σηµειώνεται επίσης ότι κάθε ένας από τους τετρακόσιους (400) ΜΚΟ 
εγγεγραµµένους (2005) στο «Ειδικό Μητρώο» της Υ∆ΑΣ-4 ∆/νσης, έχει κατ’ ελάχιστο πέντε 
µέλη. 
 
Αναγνωρίζεται ότι απαιτείται περαιτέρω αύξηση και ενίσχυση του δυναµικού αναπτυξιακής 
συνεργασίας των κρατικών Φορέων, µέσω νεότερης «στρατολόγησης» στελεχών, δια βίου 
εκπαίδευσης και απόκτησης περισσότερης και ευρύτερης διεθνούς εµπειρίας. Κυρίως 
εµπειρίας πεδίου.  
 
 
 

 
6.2 

 

 
Μέτρα που ελήφθησαν για την ενδυνάµωση της διοίκησης της βοήθειας 
 

 
Είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα η HELLENIC AID να στελεχώνεται από έµπειρο και 
καταρτισµένο προσωπικό πάνω στις αρχές και στις πρακτικές της αναπτυξιακής βοήθειας και 
µάλιστα αυτό να µετεκπαιδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στο εξωτερικό. Σήµερα 
υπηρετεί στην HELLENIC AID σηµαντικός αριθµός Εµπειρογνωµόνων ειδικών σε θέµατα 
διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας µε αρµοδιότητες το σχεδιασµό, τη διοίκηση, τη 
διαχείριση και την υλοποίηση του 2ου ΠΠΑΣΒΕ (ΦΕΚ 153/Γ΄/2-7-2003).  
 
Κατά τη διάρκεια των ετών 2004 και 2005 µελετήθηκε και ήδη βρίσκεται στο στάδιο 
ολοκλήρωσής του, το νέο θεσµικό πλαίσιο που θα διέπει την Ελληνική αναπτυξιακή 
συνεργασία. Σκοπός, η αναδιοργάνωση της HELLENIC AID σύµφωνα µε τα νέα διεθνή 
δεδοµένα, ώστε να καταστεί στα επόµενα χρόνια ακόµη περισσότερο αποτελεσµατική και να 
διακριθεί στους τοµείς, τόσο της επείγουσας ανθρωπιστικής όσο και της βοήθειας 
ανασυγκρότησης και αποκατάστασης.  
 
Τα «Γραφεία Πεδίου» αναπτυξιακής συνεργασίας βρέθηκαν σε φάση αναδιάρθρωσης και 
στελέχωσης µε υπαλλήλους των κατά τόπους Ελληνικών Αρχών Εξωτερικού. Παράλληλα 
τους απεστάλη αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σχετικό µε την πολιτική και τις δράσεις 
αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδος. Αναµένεται στο µέλλον να τοποθετηθούν περισσότεροι 
“Development Officers” σε Πρεσβείες της Ελλάδος στις Χώρες προτεραιότητος, ώστε να 
αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των δράσεων αναπτυξιακής βοήθειας και 
να βελτιωθεί ο εσωτερικός συντονισµός, καθώς και η συνεργασία µε τις επιτόπιες Αρχές. 
Προβλέπεται επίσης η απόσπαση υπαλλήλων της HELLENIC AID σε Αρχές του εξωτερικού, 
ώστε να παρακολουθούν και να συντονίζουν την υλοποίηση  έργων αναπτυξιακής 
συνεργασίας. Σήµερα η HELLENIC AID αποστέλλει επανειληµµένως  προσωπικό σε χώρες 
όταν συµβαίνουν φυσικές καταστροφές, για την εξασφάλιση ορθολογικής διανοµής της 
ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας. 
 
Προσωπικό της Υ∆ΑΣ-2 ∆/νσης, συνέχισε και κατά τη διετία 2004-2005 να παρακολουθεί τις 
συνεδριάσεις των ∆ικτύων και των Οµάδων Εργασίας της DAC του ΟΟΣΑ µε διάφορα 
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αντικείµενα που αφορούν στην αναπτυξιακή συνεργασία. Οµοίως, προσωπικό της Υ∆ΑΣ-1 
και Υ∆ΑΣ-3 ∆/νσης συµµετείχε σε αντίστοιχες συνεδριάσεις Οµάδων Εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τοµέα.  
 
Στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης των στελεχών της, η HELLENIC AID εκπαίδευσε το 
προσωπικό της και κατά τη διετία 2004-2005 στα σύγχρονα ζητήµατα αναπτυξιακής 
συνεργασίας, µε τη βοήθεια ∆ιεθνών Οργανισµών και άλλων δωρητριών χωρών µε 
µακρόχρονη εµπειρία στο αντικείµενο της παροχής βοήθειας.  
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κλιµάκιο ειδικών από Υπηρεσίες της Ε.Ε, αποτελούµενο από τους, 
Β. Matias (DG EC Humanitarian Office [ECHO]), Ch. Gofas (European Agency for 
Reconstruction in Belgrade), S. Wille (Evaluation Unit, DG Europe Aid Cooperation Office), 
S. Schleuning (DG Europe Aid Cooperation Office – CARDS, TASIS monitoring contact), B. 
Papadopoulos (Head of Unit “Centralised Operations CARDS & TASIS” DG Europe Aid 
Cooperation Office) επισκεύθηκε την Ελλάδα το τρίτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου 2005 µε 
αντικείµενο τη διεξαγωγή σεµιναρίου µε θέµα “Evaluation and Monitoring of Development 
and Humanitarian Projects”. Παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν τα εξής επί µέρους θέµατα: 
� project cycle 
� programming 
� implementation 
� monitoring 
� evaluation  
Στις εργασίες του σεµιναρίου συµµετείχε το σύνολο του προσωπικού των ∆ιευθύνσεων της 
HELLENIC AID. 
   
Αργότερα εντός του ιδίου έτους κλιµάκιο της HELLENIC AID επισκέφθηκε τη Γενική 
∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Συνεργασίας (Directorate General for International Cooperation -
DGIS) του Υπουργείου Εξωτερικών της Ολλανδίας, που είναι υπεύθυνη για την πολιτική, το 
συντονισµό, την υλοποίηση και τη χρηµατοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχει η 
χώρα αυτή. Το προσωπικό της HELLENIC AID παρέµεινε επί µία εβδοµάδα στην Ολλανδία 
όπου και συµµετείχε σε ειδικό σεµινάριο κατάρτισης που κάλυψε µεγάλο φάσµα τοµέων 
δράσης της αναπτυξιακής βοήθειας.   
  
Θα ακολουθήσουν στο µέλλον και άλλες αποστολές προσωπικού της HELLENIC AID στο 
εξωτερικό, σε αντίστοιχες Υπηρεσίες χωρών µε ανεγνωρισµένη εµπειρογνωµοσύνη σε 
θέµατα αναπτυξιακής βοήθειας, προκειµένου να επωφεληθεί το προσωπικό του Ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών από τη µεταφορά πολύτιµης τεχνογνωσίας.   
 
Το πρόγραµµα επιµόρφωσης περιλαµβάνει επίσης αποστολή στελεχών της Υ∆ΑΣ σε χώρες 
που βρίσκονται σε πιο πρώιµο στάδιο οργάνωσης από αυτό της Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό 
πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στην Κύπρο (Οκτώβριος 2005) του Υφυπουργού Εξωτερικών 
κ. Ευρ. Στυλιανίδη και στελεχών της Υ∆ΑΣ-1 και Υ∆ΑΣ-2 ∆/νσεων, προκειµένου να 
µεταφερθεί τεχνογνωσία για την οργάνωση αντίστοιχης Υπηρεσίας στην Κυπριακή 
∆ηµοκρατία. 
 
 
 

 
6.3 

 

 
Ανταπόκριση σε διεθνείς επιχειρήσεις εκτάκτου ανάγκης 
 

 
Οι δράσεις ανταπόκρισης της Ελλάδος σε διεθνείς επιχειρήσεις εκτάκτου ανάγκης, µε τη 
µορφή δράσεων επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, προϋποθέτουν κατάλληλες υποδοµές, 
ετοιµότητα, και οργανωτική εµπειρία. Υλοποιούνται κυρίως σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Εθνικής Αµύνης και µε συµµετοχή της ΕΜΑΚ και εθελοντών ΜΚΟ, καθώς και ενίοτε άλλων 
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Υπουργείων και Ν.Π και άλλοτε υπό την εποπτεία ∆ιεθνών Οργανισµών, ως προγράµµατα 
αµέσου δράσεως και εποµένως προωθούνται µε ταχείς ρυθµούς, σε γεωγραφικές περιοχές 
όπου εξελίσσονται κρίσεις µε τη µορφή ανθρωπογενών (συρράξεις) ή φυσικών καταστροφών 
(σεισµοί, πληµµύρες, λιµοί, πυρκαγιές, κλπ.). Κυρίως παρέχεται βοήθεια άµεσης ανάγκης σε 
είδος όπως, τρόφιµα, πόσιµο ύδωρ, είδη προσωπικής υγιεινής, κλινοσκεπάσµατα, 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, είδη ένδυσης και υπόδησης, καθώς επίσης παρέχεται 
βοήθεια και µε τη µορφή υπηρεσιών όπως, δηµιουργία και διαχείριση καταυλισµών κλπ.   
 
Η επιτυχία των αποστολών επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας έγκειται στην ορθολογική 
οργάνωση των υπεύθυνων κρατικών Υπηρεσιών όπως, των Υπουργείων Εξωτερικών, 
Εθνικής Αµύνης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες απαιτείται να 
ευρίσκονται πάντοτε σε ετοιµότητα, ούτως ώστε να αντεπεξέρχονται σε πολύ σύντοµο 
χρονικό διάστηµα στις απαιτήσεις των επειγουσών καταστάσεων. Σηµαντική είναι επίσης η 
συνεργασία και ο συντονισµός των ανωτέρω κρατικών Φορέων µε την Κοινωνία των 
Πολιτών. Στις δραστηριότητές τους περιλαµβάνονται οι διαδικασίες ασφαλούς 
συγκέντρωσης, µεταφοράς και διανοµής της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στον 
προορισµό της.  
 
Η επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια αποβλέπει στο να παράσχει ανακούφιση σε 
πληθυσµούς που υποφέρουν. Κατ’ επέκταση στοχεύει στη σταθεροποίηση της οικονοµίας 
και της κοινωνικής κατάστασης και στη διευκόλυνση της µετάβασης στη φάση της 
αποκατάστασης και ανάπτυξης. Η χρονική διάρκεια των προγραµµάτων ανθρωπιστικής 
βοήθειας δεν ξεπερνά συνήθως τους έξι (6) µήνες, ανάλογα όµως µε τις επικρατούσες 
συνθήκες κρίνεται κατά περίπτωση η δυνατότητα παράτασής τους ή τροποποίησής τους σε 
µεσοπρόθεσµα προγράµµατα αποκατάστασης. 
 
Η Υ∆ΑΣ-1 ∆/νση η οποία είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και αποστολή επείγουσας 
ανθρωπιστικής βοήθειας στο εξωτερικό, προς αντιµετώπιση κρίσεων εκτάκτου ανάγκης, 
προβλέπει στενή συνεργασία µε άλλα συναρµόδια Υπουργεία και τη Γενική Γραµµατεία 
Πολιτικής Προστασίας. Ο µηχανισµός αυτός αντίδρασης λειτουργεί ως εξής: 
 
� Θέση υπόψη της ηγεσίας του ΥΠΕΞ, αιτήµατος από πληγείσα χώρα για παροχή 

έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας ή διεθνούς έκκλησης για βοήθεια. 
� Λήψη από Ελληνικής πλευράς συναφούς πολιτικής απόφασης για αποστολή 

ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συνεννόηση και µε τις κατά τόπους ∆ιπλωµατικές Αρχές. 
� Κινητοποίηση, από την Υ∆ΑΣ-1 ∆/νση «Επείγουσας Ανθρωπιστικής και Επισιτιστικής 

Βοήθειας» της HELLENIC AID, όλου του φάσµατος του εµπλεκόµενου για την 
αντιµετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων κρατικού µηχανισµού, ούτως ώστε να 
συγκεντρωθούν και να µεταφερθούν άµεσα τόσο ανθρωπιστικό υλικό όσο και κατάλληλα 
εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Οι συνήθως εµπλεκόµενοι φορείς είναι: 
- Υπουργείο Εθνικής Αµύνης (ΥΠΕΘΑ)  
- Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ∆∆Α)  
   µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας  
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ)  
- Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΓΚΑ) 
- Πυροσβεστικό Σώµα (ΠΣ) µέσω των ΕΜΑΚ 
- Εθνικό Κέντρο Αµέσου Βοηθείας (ΕΚΑΒ)  

� Μεταφορά της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας µε µεταφορικά αεροσκάφη C-130 
“Hercules” της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας.  

� Προώθηση της βοήθειας στον προορισµό της, στο έδαφος της τρίτης χώρας, µέσω των 
ελληνικών Πρεσβειών και µέσω των µελών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των 
µελών των Ελληνικών ΜΚΟ.   
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Προβλέπεται επίσης παροχή βοήθειας µετά από εκκλήσεις για βοήθεια ∆ιεθνών Οργανισµών 
και Οργάνων του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών, όπως η «Ύπατη Αρµοστεία για τους 
Πρόσφυγες» (UNHCR), το «Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Παιδιά» (UNICEF), το 
«Συντονιστικό Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για Ανθρωπιστικά Θέµατα» (UNOCHA), το 
«Παγκόσµιο Πρόγραµµα Σίτισης» (WFP) και άλλα.  
 
Η HELLENIC AID, µέσω της Υ∆ΑΣ-1 ∆/νσης, συµµετέχει στις συνεδριάσεις του “European 
Community Humanitarian Office” (ECHO), στην οµάδα εργασίας του Συµβουλίου της Ε.Ε για 
την επισιτιστική βοήθεια, στις συνεδριάσεις της “Food Aid Committee”, καθώς και στις 
συνεδριάσεις του “International Grain Council”, στο Λονδίνο. Συµµετέχει, επίσης στις ad hoc 
συνεδριάσεις και διασκέψεις στο πλαίσιο ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς 
καταστροφές, καθώς και στις αντίστοιχες συσκέψεις αξιολόγησης ανθρωπιστικών δράσεων 
που γίνονται στα πλαίσια ∆ιεθνών Οργανισµών, για την επίτευξη του βέλτιστου 
αποτελέσµατος των συνεισφορών των δωρητών Οργανισµών, όπως το “Office for Co-
ordination of Humanitarian Affairs” (OCHA) του ΟΗΕ. 
 
 
 

 
6.4 

 

 
Ευελιξία προϋπολογισµού και µεταφορές πιστώσεων 
 

 
Οι πιστώσεις για την χρηµατοδότηση του 2ο ΠΠΑΣΒΕ (2002-2006) εγγράφονται ετησίως 
στον Κρατικό Προϋπολογισµό, µετά από πρόταση του κ. Υπουργού Εξωτερικών και κατόπιν 
απόφασης του κ. Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.  
Η HELLENIC AID: 
� χρηµατοδοτεί την υλοποίηση προγραµµάτων αναπτυξιακής βοήθειας µέσω Υπουργείων, 

Ν.Π, ΜΚΟ, Πανεπιστηµίων ή άλλων Φορέων. Οι προτάσεις δράσεων που υποβάλλονται 
στις ∆ιευθύνσεις της HELLENIC AID αξιολογούνται, ώστε να διασφαλισθεί µεταξύ άλλων 
ότι είναι σύµφωνες µε τις γεωγραφικές και τοµεακές προτεραιότητες του 2ου ΠΠΑΣΒΕ και 
επιδιώκουν την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας  

� µεταφέρει πιστώσεις για την υλοποίηση του ΕΣΟΑΒ 
 
Σηµειώνεται ότι οι ετήσιες συνεισφορές σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς ή οι χρηµατοδοτήσεις 
προγραµµάτων που υλοποιούνται µέσω αυτών (πολυµερής βοήθεια), καταβάλλονται από 
τους προϋπολογισµούς των καθ’ ύλη αρµόδιων Υπουργείων.  
 
Η κείµενη νοµοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα ανακατανοµής των διατιθέµενων πιστώσεων 
στους ανωτέρω Φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας, για την καλύτερη κατ’ έτος απορρόφησή 
τους ή για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. Το σύστηµα είναι ευέλικτο ώστε να 
διευκολύνεται το έργο των Φορέων υλοποίησης προγραµµάτων.     
 
 
 

 
6.5 

 

 
Κατανοµή ευθυνών στα Γραφεία Πεδίου σε Πρεσβείες 
 

 
Εντός των κατά τόπους Ελληνικών ∆ιπλωµατικών Αρχών στις αναπτυσσόµενες χώρες, 
έχουν ιδρυθεί τα Γραφεία Πεδίου αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδος. Προσωπικό των 
Ελληνικών Πρεσβειών έχουν ορισθεί ως “Development Officers” και ασχολούνται ειδικά µε 
θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας. ∆ιαθέτουν επιστηµονική κατάρτιση, πολύτιµη διεθνή 
εµπειρία και ικανότητες στο πεδίο για διάλογο περί της πολιτικής και του συντονισµού της 
αναπτυξιακής συνεργασίας µε τις αποδέκτριες βοήθειας χώρες.  
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Τα Γραφεία Πεδίου έχουν περιορισµένη εξουσιοδότηση λήψεως αποφάσεων, καθώς το 
σύστηµα δεν είναι ακόµη αποκεντρωµένο και οι ουσιώδεις αποφάσεις λαµβάνονται κεντρικά 
από την HELLENIC AID. Το προσωπικό των Γραφείων Πεδίου: 
 
� συµµετέχει σε τοπικές συσκέψεις δωρητών και άλλες αντίστοιχες ∆ιεθνών Οργανισµών, 

µε αντικείµενο το συντονισµό επί τόπου, της παρεχόµενης αναπτυξιακής βοήθειας.  
� προτείνει στην HELLENIC AID προγράµµατα - έργα προς υλοποίηση στη χώρα ευθύνης 

του  
� έρχεται σε επαφή µε τις αρµόδιες κατά τόπους κρατικές Υπηρεσίες και τους Ελληνικούς ή 

∆ιεθνείς ΜΚΟ που υλοποιούν προγράµµατα. 
� γνωµοδοτεί επί της εφικτότητος προτάσεων προγραµµάτων Φορέων υλοποίησης έργων 

αναπτυξιακής συνεργασίας  
� παρακολουθεί την εξέλιξή υλοποίησης των δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας 
� παρέχει πληροφόρηση στην κεντρική Υπηρεσία, όσον αφορά σε ενδεχόµενα 

προβλήµατα ή καθυστερήσεις που αντίκεινται στους όρους των Συµβάσεων ανάληψης 
έργων, ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή ολοκλήρωσή τους.  

 
Η HELLENIC AID αποστέλλει συστηµατικά στα Γραφεία Πεδίου των Πρεσβειών 
πληροφοριακό υλικό γενικότερου ενδιαφέροντος αλλά και για εξειδικευµένα θέµατα 
αναπτυξιακής βοήθειας. Περιλαµβάνεται ενηµερωτικό υλικό της DAC (κείµενα οδηγιών, 
«καλών πρακτικών», κειµένων εργασίας, MDGs. κλπ.), εκδόσεις και έντυπα της HELLENIC 
AID που παρέχουν σαφή εικόνα περί των πολιτικών και δράσεων του Υπουργείου 
Εξωτερικών, καθώς και  οδηγίες για το συντονισµό ενεργειών προς καταπολέµηση της 
φτώχειας. 
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Συνοχή Εθνικών Πολιτικών  
ως προς τις  

Αναπτυσσόµενες Χώρες 
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7. 
 

 
Συνοχή Εθνικών Πολιτικών ως προς τις Αναπτυσσόµενες Χώρες 

 

 
 

 
7.1 

 

 
Καταγραφή δραστηριοτήτων και πολιτικών που επηρεάζουν τις 
αναπτυσσόµενες χώρες και πρωτοβουλίες ή µέτρα που λαµβάνονται 
και αφορούν στη συνοχή των εθνικών τοµεακών πολιτικών 
 

 
Η παγκόσµια διάσταση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο κόσµος µας αποτελεί µια 
ουσιαστική πρόκληση για την εµπέδωση συνεργασιών σε περιφερειακό και παγκόσµιο 
επίπεδο. Τα αναφυόµενα προβλήµατα αποκτούν ολοένα πολυπλοκότερο και συνθετότερο 
χαρακτήρα µε αποτέλεσµα να µη δύνανται να λυθούν µονοµερώς. Κανένας λαός, ή οµάδα 
λαών από µόνοι τους, δεν µπορούν να δώσουν λύσεις, όσο πολιτικά και οικονοµικά δυνατοί 
κι αν είναι. Οι όποιες προσπάθειες για επίλυση των περιφερειακών και παγκόσµιων 
προβληµάτων θα αποτύχουν, αν όλες οι χώρες δεν κατανοήσουν ότι οφείλουν να 
συµµετάσχουν και να αντιµετωπίσουν συλλογικά τα προβλήµατα αυτά.  
 
Η Ελλάς αναγνωρίζει ότι προϋπόθεση για την αειφόρο µείωση της φτώχειας και την επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDGs) στις αναπτυσσόµενες χώρες, είναι η 
υιοθέτηση αλληλοσυµπληρούµενων πολιτικών (policy coherence), σε ευρύ φάσµα 
εµπορικών, χρηµατο-οικονοµικών, κοινωνικών, αγροτικών και περιβαλλοντικών θεµάτων, 
καθώς και θεµάτων χρηστής διακυβέρνησης και συρράξεων. Η συνοχή πολιτικών µεταξύ 
διαφόρων Φορέων στο εσωτερικό των ανεπτυγµένων χωρών, αποτελεί για τις χώρες µέλη 
της DAC σηµαντική πρόκληση, καθώς τα θέµατα της αναπτυξιακής συνεργασίας αφορούν, 
τόσο οµάδες συµφερόντων του πληθυσµού στις δωρήτριες χώρες, όσο και κρατικές 
Υπηρεσίες, που έχουν εντελώς διαφορετικά συµφέροντα και υποχρεώσεις, από τη µείωση 
της φτώχειας.   
 
Η Χώρα µας και η HELLENIC AID υποστηρίζει δράσεις που λαµβάνονται σε διεθνή “fora”, 
όπως στην DAC και στην Ε.Ε και προωθούν τη συνοχή πολιτικών για την ανάπτυξη, ενώ 
συγχρόνως κινείται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της συνοχής των εσωτερικών της 
πολιτικών, ώστε να  συµβιβάζονται µε το στόχο της µείωσης της φτώχειας. Σηµαντικό 
παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι οι διµερείς σχέσεις της Ελλάδος µε τις γειτονικές της 
χώρες είναι σχεδόν αποκλειστικά σχέσεις µε τον αναπτυσσόµενο κόσµο και µε χώρες που 
έχουν οικονοµίες υπό µετάβαση.          
 
 

7.1.1 ∆ιεθνές εµπόριο  
 
Γενικά  
Η έναρξη Νέου Γύρου διαπραγµατεύσεων για την περαιτέρω απελευθέρωση του διεθνούς 
εµπορίου, αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της Τέταρτης Υπουργικής ∆ιάσκεψης του ΠΟΕ 
που διεξήχθη στη Ντόχα του Κατάρ (2002). Η επόµενη Πέµπτη Υπουργική ∆ιάσκεψη στο 
Κανκούν του Μεξικό (2003) δεν κατέληξε σε αποτελέσµατα, όµως συνεχίζονται  οι εργασίες 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ, µε αντικείµενο την επίτευξη των στόχων που ετέθησαν στο πλαίσιο 
της "Ατζέντα της Doha".  
 
Η Ε.Ε µαζί µε τους αναπτυσσόµενους εταίρους της και όλα τα άλλα κράτη  µέλη του ΠΟΕ  
καταβάλλει προσπάθειες για πρόοδο των εργασιών και τελική επίτευξη των στόχων του Νέου 
Γύρου, όπου όλα τα κράτη  µέλη του ΠΟΕ, καθώς και οι αναπτυσσόµενες χώρες, µπορούν 
να αποκοµίσουν σηµαντικό όφελος.   
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Η περαιτέρω απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου, µε την συνεπακόλουθη αύξησή του, 
µπορεί να συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη και στην ευηµερία όλων των χωρών και 
συγχρόνως στην αναπτυξιακή προσπάθεια των αναπτυσσοµένων. Όµως το γεγονός ότι τα 
οφέλη από την απελευθέρωση δεν κατανέµονται ισοµερώς σε όλα τα κράτη µέλη του ΠΟΕ, 
δεν σηµαίνει ότι δεν παρουσιάζονται από το διεθνές εµπόριο ευκαιρίες για όλους. Οι 
ασθενέστεροι εταίροι του διεθνούς εµπορίου και κυρίως οι ελάχιστα αναπτυγµένες χώρες, θα 
πρέπει να βοηθηθούν ώστε να αποκοµίσουν  και αυτές τα οφέλη που τους αναλογούν.   
 
Οι Ελληνικές θέσεις µετά τη διάσκεψη στο Κανκούν συνοψίζονται ως εξής:   
� Υποστήριξη της περαιτέρω απελευθέρωσης του διεθνούς εµπορίου, µε την 

συνεπακόλουθη αύξησή του. Στόχος, µαζί µε την Ε.Ε, είναι η επιτυχία  του Νέου Γύρου 
σε όλους τους τοµείς που αποφασίσθηκαν στην "Ατζέντα της Doha".  

� Υποστήριξη των αιτηµάτων των αναπτυσσοµένων χωρών για αυξηµένη πρόσβαση στην 
αγορά της Ε.Ε, για παροχή εξαιρέσεων και αποκλίσεων σε αυτές από τους κανόνες του 
ΠΟΕ, όπου αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα εφαρµογής των υφισταµένων 
συµφωνιών του.  Επίσης υποστήριξη της αύξησης της παροχής τεχνικής βοήθειας, 
προκειµένου αυτές να µπορέσουν να επωφεληθούν τα µέγιστα από το διεθνές εµπόριο 
και να ενσωµατωθούν πληρέστερα στην διεθνή οικονοµία και στον ΠΟΕ. Εκτιµάται ότι 
αυτές µπορούν  να  αποκοµίσουν σηµαντικά οφέλη από την επιτυχία του Νέου Γύρου.   

� Όσον αφορά στον ευαίσθητο τοµέα της γεωργίας, εκτιµάται ότι η Ε.Ε και ειδικά η Χώρα 
µας, έχει σηµαντικά συµβάλλει στις διαπραγµατεύσεις του Νέου Γύρου, µειώνοντας 
σηµαντικά τις αγροτικές επιδοτήσεις που επηρεάζουν και στρεβλώνουν το εµπόριο. Με 
την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της (ΚΑΠ), η Ε.Ε µείωσε ιδιαίτερα 
σηµαντικά τις αγροτικές επιδοτήσεις αυτές. Συγχρόνως, η Ε.Ε και η Ελλάς εκτιµούν ότι ο 
αγροτικός τοµέας χαρακτηρίζεται από «πολυλειτουργικότητα», δηλαδή συνεισφέρει και 
στο περιβάλλον και στην διατροφική ασφάλεια του πληθυσµού και αποτελεί ένα 
«ιδιαίτερο τοµέα» µε σηµαντικές διαφορές από τους άλλους οικονοµικούς τοµείς. 

 
 

7.1.2 ∆ιεθνή χρηµατοπιστωτικά µέσα 
 

7.1.2.1 Ξέπλυµα χρήµατος 
 
Γενικά  
Η µαζική εισροή προσφύγων και οικονοµικών µεταναστών στην Ελλάδα από γειτονικές 
Βαλκανικές χώρες, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και χώρες της Μέσης Ανατολής,  
αύξησε την εγκληµατικότητα στη Χώρα µας. Στο πλαίσιο αυτό είναι επιτακτικό να 
αντιµετωπισθεί το «ξέπλυµα χρήµατος» τόσο στον τραπεζικό όσο και στον µη τραπεζικό 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Το πρόβληµα γίνεται οξύτερο επειδή πολλές από τις χώρες που 
συνορεύουν µε την Ελλάδα έχουν ελλιπή ή ατελή νοµοθεσία και πολιτική για την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου, γεγονός το οποίο περιορίζει την αναγκαία διµερή συνεργασία.  
 
Ελληνικές ενέργειες   
Για να αντιµετωπίσει την ανωτέρω κατάσταση η Ελλάς έχει θεσπίσει σχετικό νοµοθετικό 
κανονιστικό πλαίσιο. Ο Ν. 2331/1995 όπως ισχύει έχει ενσωµατώσει τη νοµοθεσία της Ε.Ε 
και τις σαράντα (40) συστάσεις της “Financial Action Task Force” (FATF). Επιπλέον, έχουν 
ενσωµατωθεί στο Ελληνικό ∆ίκαιο, οκτώ νέες συστάσεις του ιδίου Οργάνου για την 
καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και η σχετική Οδηγία της Ε.Ε.  
 
Το 1996 συστήθηκε η «Επιτροπή» του Άρθρου 7 του υπόψη Νόµου, που είναι αρµόδια για 
την επεξεργασία των πληροφοριών από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για ύποπτες 
συναλλαγές. Η «Επιτροπή» λειτουργεί µε αυξηµένη αποτελεσµατικότητα. Το έτος 2001 
δέσµευσε κεφάλαια ύψους 7.100 εκατ. ∆ρχ. (20,84 εκατ. ΕΥΡΩ), ενώ µόνο στις αρχές του 
εποµένου έτους 3.400 εκατ ∆ρχ. (9,98 εκατ ΕΥΡΩ). Συγχρόνως, η «Επιτροπή» έχει 
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ευρύτατες προανακριτικές εξουσίες, πρόσβαση σε πολλά αρχεία (Τραπεζών, ΑΧΕ, 
Ασφαλιστικών Εταιριών, Αποθετηρίου Χρηµατιστηρίου, φορολογικές δηλώσεις, ποινικά 
µητρώα, κλπ.) και διευρυνόµενη διεθνή συνεργασία µε άλλες αρµόδιες Αρχές χωρών µελών 
της Ε.Ε αλλά και άλλων εκτός αυτής. Η διεθνής συνεργασία, στην οποία συµµετέχει και η 
Ελλάς, πραγµατοποιείται κυρίως µε ανταλλαγή πληροφοριών, είναι σηµαντική και 
προωθείται σε τεχνικό επίπεδο από το “Egmont Group” οµάδα που αποτελείται κυρίως από 
εκπροσώπους των αρµοδίων αυτών Αρχών που στη «διάλεκτο» της FATF ονοµάζονται 
“Financial Intelligence Unit” (FIU) και περιλαµβάνει πενήντα δύο (52) χώρες, ενώ η FATF 
µόνο τριάντα (30) χώρες.        
 
Η Ελλάς έχει περάσει µε επιτυχία δύο (2) αµοιβαίες αξιολογήσεις (mutual evaluations) µετά 
από ενδελεχή έλεγχο, µέσω αντίστοιχων επισκέψεων ειδικών στη Χώρα µας. Επίσης η 
Ελλάς µετέχει σε συνεχείς ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (self assessment excercises) 
συµπληρώνοντας µεγάλο αριθµό ερωτηµατολογίων. Στις υπόψη ασκήσεις που εξετάζουν το 
βαθµό συµµόρφωσης των χωρών µελών της FATF µε τις σαράντα (40) συστάσεις της, η 
Χώρα µας βρίσκεται µεταξύ των πρώτων.    
 
Περαιτέρω, η Χώρα µας έχει δεσµευθεί να ενσωµατώσει µέσα στις ταχθείσες προθεσµίες 
στην εσωτερική της νοµοθεσία, τα ακόλουθα νοµικά κείµενα : 
� την Απόφαση-Πλαίσιο της Ε.Ε για την τροµοκρατία  
� την Απόφαση-Πλαίσιο της Ε.Ε για το ένταλµα συλλήψεως   
� την Απόφαση-Πλαίσιο της Ε.Ε για το πάγωµα των λογαριασµών και την δέσµευση 

άλλων περιουσιακών στοιχείων.  
� τον Κανονισµό του Συµβουλίου της Ε.Ε για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της 

τροµοκρατίας και την δέσµευση κεφαλαίων και  άλλων περιουσιακών στοιχείων.  
� την Οδηγία της Ε.Ε για το ξέπλυµα χρήµατος.  
 
Σχετικά µε την αποτροπή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, συγκεκριµένες οδηγίες 
έχουν δοθεί στα αρµόδια υπουργεία, ΥΠΟΟ και Υπουργείο ∆ικαιοσύνης (ΥΠ∆ΙΚ), ώστε το 
συγκεκριµένο θέµα να καλυφθεί επαρκώς από τον αντιτροµοκρατικό νόµο (σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 του Ν. 2331/1995 για την "αποτροπή και καταστολή της νοµιµοποίησης προϊόντων 
εγκλήµατος"). 
 
Εξάλλου, η Ελλάς έχει  δεσµευθεί να εφαρµόσει όλο το θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε σχετικά µε 
την κίνηση και δέσµευση κεφαλαίων, περιουσιακών στοιχείων και άλλων πόρων ατόµων ή 
νοµικών προσώπων άµεσα ή έµµεσα αναµεµιγµένων µε τροµοκρατικές ενέργειες. 
 
 

7.1.3 Κοινωνικά θέµατα 
 

7.1.3.1 Σχέση φτώχειας και φύλου 
 
Γενικά  
Έχει παρατηρηθεί ότι στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης πολλοί από τους 
παραγωγούς και καταναλωτές που επηρεάζονται περισσότερο από την απελευθέρωση των 
οικονοµιών και την παγκοσµιοποίηση είναι γυναίκες. Αυτό συµβαίνει επειδή δεν έχουν τις 
ίδιες ευκαιρίες που προσφέρει η παγκοσµιοποίηση σε σχέση µε τους άνδρες, αναφορικά µε 
την πρόσβαση στις πλουτοπαραγωγικές πηγές, την πληροφόρηση και την τεχνολογική 
πρόοδο.  
 
Ελληνικές ενέργειες   
Τα ανωτέρω έχουν τύχει διερεύνησης από την Ελληνική πλευρά, µε στόχο αφενός την 
κατανόηση του είδους της φτώχειας που επηρεάζει τις γυναίκες στην περιοχή και αφετέρου 
τη διαµόρφωση σχετικής πολιτικής, την αξιολόγηση του αντίκτυπου που θα είχε πιθανή 
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υλοποίησή της, καθώς και την ανάπτυξη αποτελεσµατικών συναφών πολιτικών και 
πρωτοβουλιών, προς όφελος τόσο των αποδεκτριών χωρών όσο και της Ελλάδος. 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιήθηκε µεγάλος αριθµός προγραµµάτων/έργων από 
Ελληνικούς ΜΚΟ µετά από χρηµατοδότηση της HELLENIC AID, που σκοπό είχαν την 
διασφάλιση περισσότερων ευκαιριών συµµετοχής των γυναικών στην παραγωγική 
διαδικασία και την οικονοµική ανάπτυξη.       
 

7.1.3.2 Παράνοµη διακίνηση προσώπων 
 
Γενικά  
Η παράνοµη διακίνηση προσώπων (illegal trafficking in persons) έχει λάβει µεγάλες 
διαστάσεις κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε ολόκληρο τον κόσµο. Το «παραδοσιακό» 
εµπόριο δούλων και η δουλεία έχουν πλέον µετεξελιχθεί σε µία σύγχρονη επιχείρηση 
οικονοµικής εκµετάλλευσης, ιδίως της εξαναγκαστικής εργασίας των προσώπων και της 
γενετήσιας ζωής τους. Εκτιµάται ότι η παράνοµη διακίνηση προσώπων αποτελεί την τρίτη 
µεγαλύτερη "εγκληµατική επιχείρηση" µετά την παράνοµη εµπορία ναρκωτικών και όπλων. 
  
Κοινωνικοί παράγοντες, όπως ο κοινωνικός αποκλεισµός, η άγνοια της γλώσσας, η 
οικονοµική δυσπραγία, καθιστούν τις γυναίκες, τους ανήλικους και τους αλλοδαπούς 
ευάλωτους και θύµατα του απεχθούς αυτού εγκλήµατος, µε τις γνωστές επιπτώσεις στη 
σωµατική και ψυχική τους υπόσταση.  
 
Η µαζική ροή προσφύγων προς την Ελλάδα, µετά τις πολιτικο-κοινωνικές αλλαγές στις 
χώρες ΚΑΕ και στα Βαλκάνια, συνέβαλλε στην δραµατική αύξηση της εγκληµατικότητας στη 
Χώρα µας. Μεταξύ των αρνητικών αυτών φαινοµένων συγκαταλέγεται και η παράνοµη 
διακίνηση και εµπορία προσώπων (κυρίως αλλοδαπών γυναικών) που στην προσπάθεια 
αναζήτησης νέων ευκαιριών εργασίας και καλύτερης τύχης, πολλές από αυτές παγιδεύονται 
και καταλήγουν στην πορνεία. Παράλληλα η Ελλάς αποτελεί και χώρα διέλευσης (transit) 
σηµαντικού αριθµού γυναικών, προς τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης.   
 
Ελληνικές ενέργειες   
Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση αυτών των ειδεχθών εγκληµάτων και την 
εξασφάλιση πολύπλευρης και επαρκούς βοήθειας εκ µέρους της πολιτείας στα θύµατα, η 
Ελλάς πέραν των Νόµων 2928/2001 (ΦΕΚ 141/Α΄/27-6-2001) για το οργανωµένο έγκληµα 
και 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α΄/2-5-2001) για τη µετανάστευση, προώθησε την ψήφιση του Ν. 
3064/2002 (ΦΕΚ 248/Α΄/15-10-2002) για την "Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των 
εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της 
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων 
αυτών".  
 
Με τις διατάξεις του νόµου τιµωρούνται αυστηρότερα (ορισµένες σε βαθµό κακουργήµατος) 
όλες οι σύγχρονες µορφές παράνοµης διακίνησης ανθρώπων, όπως αυτή της αφαίρεσης 
οργάνων του σώµατος, της εξαναγκαστικής και απατηλής εκµετάλλευσης εργασίας 
προσώπων, της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της στρατολόγησης 
ανηλίκων για χρησιµοποίηση σε ένοπλες συγκρούσεις, ενώ δίδεται έµφαση ιδιαίτερα στην 
προστασία ανηλίκων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών οµάδων (γυναικών, αλλοδαπών). Επί 
πλέον δε, µε ρητή διάταξη, αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της παιδικής πορνογραφίας που µε 
την ανάπτυξη του διαδικτύου έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις.  
 
Εκτός των ανωτέρω µε τον ίδιο νόµο θεσπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα µας το 
απαιτούµενο νοµοθετικό πλαίσιο για την παροχή προστασίας και αρωγής στα θύµατα των 
συγκεκριµένων εγκληµατικών πράξεων. Έτσι, µε βάση τον ανωτέρω Νόµο, καταρτίστηκε και 
δηµοσιεύτηκε το Π.∆ 233/2003 (ΦΕΚ 204/Α΄/28-8-2003) για την "Προστασία και αρωγή στα 
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θύµατα των εγκληµάτων των άρθρων 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ), 
κατά το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002. 
 
Η Υ∆ΑΣ-1 ∆/νση είχε επωµισθεί το συντονιστικό ρόλο στην Ειδική Επιτροπή (task force) του 
ΥΠΕΞ για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης και εµπορίας προσώπων, καθώς 
και θεµάτων που αφορούν στο δίκτυο ανθρώπινης ασφάλειας, η οποία λειτουργούσε 
συµπληρωµατικά µε το Π.∆ για την αρωγή θυµάτων διεθνικής σωµατεµπορίας, τα 
συναρµόδια Υπουργεία και τις διυπουργικές επιτροπές, και είχε στόχο να επισηµαίνει 
παραλείψεις και να επιλύει προβλήµατα µε έναν ευέλικτο τρόπο, αξιοποιώντας την 
προστιθέµενη αξία της συµµετοχής ΜΚΟ και την εµπειρογνωµοσύνη εξειδικευµένου 
προσωπικού.      
 
Ειδικότερα, στόχος της Υ∆ΑΣ είναι η προστασία της ανθρώπινης ασφάλειας και 
αξιοπρέπειας, η κατοχύρωση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και η ενδυνάµωση της 
αυτενέργειας των πολιτών. Οι δράσεις ΜΚΟ που στηρίζει έχουν στόχο να αξιοποιήσουν την 
εµπειρογνωµοσύνη εξειδικευµένου προσωπικού που γνωρίζει τα προβλήµατα από την 
εργασία στο πεδίο (street-work) και κατόπιν να αξιοποιήσει την εµπειρία και τεχνογνωσία στο 
πλαίσιο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, διαδραµατίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην αντιµετώπιση του προβλήµατος σε περιφερειακό επίπεδο. 
 
Η HELLENIC AID επιδιώκει να εφαρµοστεί µε επιτυχία στο Ελληνικό πλαίσιο, το παράδειγµα 
των µεγάλων ∆ιεθνών Οργανισµών που καταπολεµούν τη µάστιγα της εµπορίας ανθρώπων 
µέσα από ολοκληρωµένα αναπτυξιακά προγράµµατα αρωγής, εστιάζοντας ταυτοχρόνως 
στους τρεις βασικούς άξονες δράσης για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. ∆ηλαδή, στην 
Προστασία, στην Πρόληψη και στην Καταστολή. Οι τρεις αυτοί άξονες στοχεύουν: 
� στην αντιµετώπιση των γενεσιουργών αιτιών που καθιστούν οµάδες πολιτών, ευάλωτες 

σε δίκτυα διακινητών στις χώρες προέλευσης,  
� σε κατασταλτικές µεθόδους του οργανωµένου εγκλήµατος στις χώρες προορισµού,  
� σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αρωγής των θυµάτων όταν αυτά απελευθερωθούν και 
� στην επιµόρφωση των συναρµόδιων φορέων και την ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώµης.  
 
Ο στρατηγικός σχεδιασµός εποµένως του ΥΠΕΞ και της Υ∆ΑΣ-1 ∆/νσης κινείται σε δύο 
παράλληλα επίπεδα. Αφενός, συνεργασία σε διµερές και πολυµερές επίπεδο µε τους 
∆ιεθνείς Οργανισµούς και µε τις χώρες προέλευσης των θυµάτων διακίνησης για την 
εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών που θα περιορίσουν την εισροή 
θυµάτων σε περιφερειακό επίπεδο (προσφορά), και αφετέρου στο εσωτερικό, 
διευκολύνοντας την αρωγή των θυµάτων µε προγράµµατα ΜΚΟ και θεσµικές πολιτικές 
αρωγής, αλλά και µε εκστρατείες ενηµέρωσης που θα έχουν στόχο να περιορίσουν τη 
«ζήτηση», και να θέσουν τους «χρήστες» ενώπιον των ηθικών τους ευθυνών και τους 
διακινητές ενώπιον των ποινικών κυρώσεων. 
 
Στη Χώρα µας, τα εννέα συναρµόδια Υπουργεία (Υγείας, ∆ικαιοσύνης, ∆ηµοσίας Τάξεως, 
Εξωτερικών, κλπ.) και οι ανθρωπιστικοί Φορείς της κοινωνίας των πολιτών, υλοποιούν ένα 
ολοκληρωµένο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, µε στόχο την επιτυχή εφαρµογή του νοµοθετικού 
πλαισίου για την αρωγή και προστασία των θυµάτων, αλλά και για την καταστολή του 
φαινοµένου:  
 
Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης περιλαµβάνει: 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

142

 
ΠΛΑΙΣΙΟ   7- 1 

 
� Ξενώνες-καταφύγια:  
       σε συνεργασία µε ΜΚΟ στηρίζεται η λειτουργία τεσσάρων ξενώνων για την προστασία 

των θυµάτων και συγχρηµατοδοτείται η λειτουργία δύο επιπλέον ξενώνων υπό το Εθνικό 
Κέντρο Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΥΠΥΓΚΑ). 

 
� Παροχή δωρεάν νοµικής προστασίας:  
      παροχή δωρεάν νοµικής υποστήριξης και αρωγής στα αλλοδαπά θύµατα παράνοµης 

διακίνησης.  
 
� ∆ηµιουργία διεθνών δικτύων για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης και την 

ανταλλαγή πληροφοριών µε τις χώρες προελεύσεως των θυµάτων (Βαλκάνια - Ανατολική 
Ευρώπη). 

 
�  Προγράµµατα επαναπατρισµού:  
       χρηµατοδότηση προγραµµάτων εθελοντικού επαναπατρισµού σε συνεργασία µε τον 

∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης (ΙΟΜ). 
 
� Υποστήριξη στις χώρες προελεύσεως:  
       στήριξη προγραµµάτων για επανένταξη των θυµάτων µετά τον επαναπατρισµό τους στις 

χώρες προέλευσης µε  
       - ενίσχυση υπαρχόντων κέντρων υποδοχής,  
       - προγράµµατα κοινωνικής επανεντάξεως,  
       - ιατροφαρµακευτικής περιθάλψεως,  
       - επαγγελµατικά σεµινάρια κ.λ.π. 
 
� Χρηµατοδότηση  επιµορφωτικών σεµιναρίων 

- για την αστυνοµία 
- για δικαστικούς και εισαγγελείς 
- για την κοινή γνώµη 

 
� ∆ιεθνές κοµβικό σηµείο επαφής κατά της παράνοµης διακινήσεως στη Θεσσαλονίκη:  
       σε συνεργασία µε τον Οργανισµό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη 

(ΟΑΣΕ) και το Σύµφωνο Σταθερότητος για τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη (ΣΣΝΑΕ), 
λειτουργεί κοµβικό σηµείο επαφής για το συντονισµό των δράσεων ∆ιεθνών 
Οργανισµών και κρατών στην εναλλακτική έδρα του Συµφώνου Σταθερότητος στη 
Θεσσαλονίκη.  

 
 
Στο πλαίσιο αυτό το 2003 η HELLENIC AID προέβη στη διάθεση ποσού 1,10 εκατ. ΕΥΡΩ για 
υλοποίηση  προγραµµάτων που αποσκοπούσαν στη δηµιουργία «καταφυγίων» για την 
περίθαλψη και φιλοξενία των θυµάτων, και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης έναντι 
του προβλήµατος. Το 2004 οι δαπάνες του τοµέα «Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
Προνοίας» (κωδ. DAC 16010), στον οποίο περιλαµβάνονται και προγράµµατα του Εθνικού 
Σχεδίου ∆ράσης για την πάταξη του φαινοµένου της παράνοµης διακίνησης ατόµων, 
ανήλθαν σε 5,96 εκατ. ΕΥΡΩ ή 7,40 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, ενώ υπερδιπλασιάσθηκε ο 
προϋπολογισµός των δαπανών του ΥΠΕΞ προς ΜΚΟ που έχουν εξειδίκευση στην 
αντιµετώπιση του φαινοµένου, µε αποτέλεσµα να δίδεται η δυνατότητα στην κοινωνία των 
πολιτών να πάρει ακόµη πιο επιθετικές και ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Συναφώς, το 
Φεβρουάριο του 2005 διεξήχθη σεµινάριο στη Θεσσαλονίκη που οργάνωσαν το ΣΣΝΑΕ, το 
Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη και η HELLENIC AID µε θέµα: “Trafficking in Persons: 
Legal Implementation and Transborder Co-operation”. 
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Οι εννέα Γενικοί Γραµµατείς που απαρτίζουν τη διυπουργική Επιτροπή Πολιτικού 
Σχεδιασµού για την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την καταπολέµηση της 
παράνοµης διακίνησης και εµπορίας προσώπων µε σκοπό την οικονοµική και σεξουαλική 
εκµετάλευση, υπέγραψαν στις 29 Νοεµβρίου 2005 Μνηµόνιο Συνεργασίας µε δώδεκα (12) 
ΜΚΟ συναφούς εξειδίκευσης και µε το ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης (IOM). Στόχος του 
Μνηµονίου είναι να αρθούν προβλήµατα συντονισµού στη συµπληρωµατική δράση κρατικών 
και µη κρατικών υπηρεσιών, για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων. 
 
Το ΥΠΕΞ και τα συναρµόδια Υπουργεία επίσης επεξεργάσθηκαν διαδοχικά προσχέδια και 
προώθησαν στην Αλβανική πλευρά µε προοπτική την άµεση υπογραφή του, ήδη από τον 
Αύγουστο του 2005, το τελικό Σχέδιο ∆ιµερούς Συµφωνίας µε την Αλβανία για την 
προστασία, επαναπροώθηση και υποδοχή στη χώρα προέλευσης ανηλίκων παιδιών, που 
έχουν πέσει θύµατα παράνοµης διακίνησης. Επιδίωξη είναι η Συµφωνία αυτή να αποτελέσει 
πιλοτικό µοντέλο ∆ιµερούς Συµφωνίας και ανάλογες να υπογραφούν και µε άλλες χώρες, 
που αποτελούν χώρες διέλευσης ή προέλευσης θυµάτων trafficking. 
 
Επιπροσθέτως, στόχος της Ελλάδος είναι εκτός από την κοινωνία των πολιτών, να 
εµπλακούν στην διαδικασία και θεσµικοί Φορείς, η Εκκλησία, καθώς και άνθρωποι του 
πνεύµατος και των γραµµάτων.    
 
Για τις ανωτέρω δράσεις της η Ελλάς δέχθηκε τα συγχαρητήρια του κ. Schataer, 
Περιφερειακού Εκπροσώπου Ευρώπης του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μεταναστεύσης (ΙΟΜ) και 
αποδέχθηκε την πρότασή του για κοινή δράση στο µέλλον.  
 

7.1.3.3  Μετανάστευση 
 
Γενικά  
Η ανασφάλεια, οι περιορισµένες προοπτικές οικονοµικής ευηµερίας και οι πτωχές συνθήκες 
διαβιώσεως είναι παράγοντες που ωθούν φτωχούς πληθυσµούς να υιοθετούν τη λύση της 
µετανάστευσης. Το φαινόµενο παρατηρείται και στην περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής 
Ευρώπης και ειδικότερα των Βαλκανίων, όπου ολόκληρες οικογένειες ξενιτεύονται για να 
εξεύρουν εργασία στη ∆υτική Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το µεγαλύτερο 
ρεύµα µεταναστών προέρχεται από τη γειτονική Αλβανία. Τα αποτελέσµατα είναι θετικά και 
αρνητικά και για τις δύο πλευρές. Τα σηµαντικά ποσά που αποστέλλουν στην πατρίδα τους, 
µέσω εµβασµάτων, οι Αλβανοί µετανάστες που εργάζονται στα εκτελούµενα έργα υποδοµής 
στην Ελλάδα και έφθαναν περίπου το 1,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ την ηµέρα το έτος 2002, 
αποτελούν βασικό µοχλό της δυναµικής που παρουσιάζει η οικονοµία της χώρας τους. Στα 
αρνητικά αποτελέσµατα συγκαταλέγεται η παράνοµη µετανάστευση (λαθροµετανάστευση) 
που σχετίζεται µε εγκληµατική συµπεριφορά.    
 
Ελληνικές ενέργειες   
Σε ότι αφορά στην αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης και της διασυνοριακής 
εγκληµατικότητας, η Ελλάς, συµµορφούµενη και µε το κεκτηµένο “Schengen”, έλαβε µέτρα 
πρόληψης και καταστολής. Τα κυριότερα ήταν: 
� συγκρότηση Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης µε σαράντα οκτώ (48) «Τµήµατα 

Συνοριακής Φύλαξης», συνολικής δύναµης τριών χιλιάδων επτακοσίων ατόµων, τα οποία 
έχουν αναπτυχθεί κατά µήκος της παραµεθόριας περιοχής, καθώς και σε Αστυνοµικές 
∆/νσεις, όπου γειτνιάζουν µε αυτές, µε αποκλειστική αποστολή την επιτήρηση της 
µεθορίου, προς αντιµετώπιση της παράνοµης εισόδου λαθροµεταναστών και τη δίωξη 
των διακινητών τους. 

� συγκρότηση ειδικών «Οµάδων Ελέγχου» και «Οµάδων Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκληµατικότητας» για τον ίδιο ως άνω σκοπό.  

� εσωτερικοί έλεγχοι που αποσκοπούν στον εντοπισµό και στην αποµάκρυνση 
παράνοµων αλλοδαπών, καθώς και των κυκλωµάτων διακίνησης αυτών.  
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� εντατικοποίηση ελέγχων και δραστηριοποίηση στο έπακρο των αστυνοµικών που 
υπηρετούν στα συνοριακά σηµεία διέλευσης των συνόρων, σε συνεργασία µε τις 
συναρµόδιες Υπηρεσίες (Λιµενικές και Τελωνειακές Αρχές). 

� δραστηριοποίηση του συνόλου σχεδόν της δυνάµεως των αστυνοµικών ∆/νσεων των 
θαλασσίων συνόρων κατά προτεραιότητα στον τοµέα της καταπολέµησης της 
λαθροµετανάστευσης σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ).   

� δραστηριοποίηση του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως (ΥΠ∆ΗΤΑ) προς την κατεύθυνση 
της σύναψης Συµφωνιών «Αστυνοµικής Συνεργασίας» και επανεισδοχής για την 
καταπολέµηση διαφόρων µορφών εγκληµατικότητος, µεταξύ των οποίων την παράνοµη 
µετανάστευση και τη διασυνοριακή εγκληµατικότητα.   

 
7.1.3.4  Οργανωµένο Έγκληµα 

 
Γενικά  
Πρόκειται για την πιο σηµαντική µη στρατιωτική απειλή. Κύρια χαρακτηριστικά της η 
παράνοµη διακίνηση ανθρώπων, η πορνεία, η παράνοµη διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και 
το «ξέπλυµα» παράνοµου χρήµατος. Οι ενέργειες, αυτές αφενός υπονοµεύουν τις 
προσπάθειες των Βαλκανικών λαών να οικοδοµήσουν δηµοκρατικούς θεσµούς και 
παρεµποδίζουν τις υγιείς οικονοµικές πολιτικές, περιορίζοντας τα κίνητρα για άµεσες ξένες 
επενδύσεις και αφετέρου οι ασθενείς πολιτικές επιβολής του νόµου αποτελούν εγγύηση ότι οι 
δράστες έχουν λίγα να φοβηθούν. Στα ∆υτικά Βαλκάνια, η πολυπλοκότητα του προβλήµατος 
συνδέεται µε το γεγονός ότι υπάρχουν εξτρεµιστικές οργανώσεις σε περιοχές που 
γειτονεύουν µε την Αλβανία και κατοικούνται από αλβανικούς πληθυσµούς (µειονότητα ή 
πλειοψηφία). Κρίσιµοι παράγοντες είναι, το ασθενές θεσµικό περιβάλλον, η απουσία 
δηµοκρατικών κριτηρίων (πολυεθνικές, κοινωνίες των πολιτών), η ανεργία, η άνιση διανοµή 
πρόσβασης στο δηµόσιο τοµέα στην αστυνοµία και στην εκπαίδευση, προσδίδουν στις 
απαιτήσεις των Αλβανών εθνικιστική απόχρωση, αφήνοντας χώρο στις εξτρεµιστικές 
οργανώσεις να προβάλλουν τον ένοπλο αγώνα ως εναλλακτική λύση. Όσο πιο πολύ 
εκτείνεται το οργανωµένο έγκληµα, τόσο η Ευρω-ατλαντική προοπτική των χωρών αυτών 
επηρεάζεται αρνητικά.  
 
Ελληνικές ενέργειες   
Η Ελλάς - ως χώρα µέλος της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ - έχει αναλάβει το εγχείρηµα να ενισχύσει 
τους γείτονές της να αντιµετωπίσουν το οργανωµένο έγκληµα, σε διµερές και πολυµερές 
επίπεδο, ενισχύοντας την περιφερειακή συνεργασία.  
 
Προβλέπεται περιφερειακή συνεργασία στους τοµείς της έννοµης τάξης, επίβλεψης των 
συνόρων και των ελέγχων. Η Ε.Ε, το ΝΑΤΟ και η ∆ιαβαλκανική Συνεργασία αποτελούν 
απαραίτητους µηχανισµούς προς αυτό το σκοπό.  
 
Ειδικότερα: 
� Ε.Ε: οφέλη από προγράµµατα - δράσεις µε αντικείµενο το άσυλο και τη µετανάστευση, 

από την Ε.Ε, για τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, όπου ΚΜ της Ε.Ε καλούνται να 
καταθέσουν προγράµµατα προς χρηµατοδότηση.  

� Ε.Ε: εσωτερικές και δικαστικές υποθέσεις. Πιθανότητες για τη δηµιουργία µιας 
συντονισµένης πολιτικής βοήθειας προς τις χώρες της περιοχής.  

� ΝΑΤΟ: µεταρρυθµίσεις στις στρατιωτικές δοµές χωρών - διαδικασία εκδηµοκρατισµού 
του στρατού - εντατικοποίηση της ασφάλειας των συνόρων και µέτρα ελέγχου (παράνοµη 
διακίνηση όπλων). Πολιτική και στρατιωτική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο, όπου η 
Ελλάς και η Ιταλία µπορούν να διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο. Η πρόσφατη υπογραφή 
Συµφωνίας Συνοριακής Συνεργασίας ανάµεσα στη KFOR στο Κόσσυφοπέδιο και της 
Αλβανικής κυβέρνησης, αποτελεί θετική εξέλιξη.  

� Περαιτέρω ενδυνάµωση της τριµερούς συνεργασίας, η οποία ξεκίνησε από ΚΜ της Ε.Ε 
(π.χ Ελλάς και Ιταλία), µε χώρες της περιοχής, όπως η περίπτωση της Αλβανίας, ή 
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συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, όπως το υπηρεσιακό Κέντρο για την παράνοµη διακίνηση 
προσώπων στη Vlora / Αλβανία (Ελλάς, Ιταλία, Γερµανία και Αλβανία).  

� Συντονισµός µε τις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ στην περιοχή (αστυνοµικό-δικαστικό 
σύστηµα), µε σκοπό να αποφεύγονται οι επαναλήψεις και οι επικαλύψεις.  

 
Σε εθνικό επίπεδο η Ελλάς έχει σηµειώσει σηµαντικά βήµατα  µε κίνητρο όχι µόνον τις 
διεθνείς δεσµεύσεις της, αλλά και τη διαπίστωση των δικών της αναγκών. Κατ’ αυτήν την 
έννοια, πέραν της ενεργού συµµετοχής της στις εργασίες διαφόρων ∆ιεθνών Οργανισµών 
(ODCCP, UNDCP, GPML, CICP, GPAC, GPAOC, GPATHB, UNCCPCJ, EMCDDA) και 
Οργάνων, η Χώρα µας έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία επίσηµης δέσµευσής της ως προς 
την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου,  µε την επικύρωση όλων των συναφών διεθνών 
συµβάσεων και την  ενσωµάτωση του Κοινοτικού Κεκτηµένου στο εσωτερικό της δίκαιο.  Επί 
πλέον,  σε επίπεδο εφαρµογής των ανωτέρω διεθνών δεσµεύσεών της, αλλά και προς 
πρακτική αντιµετώπιση του προβλήµατος στο εσωτερικό της Χώρας,  έχει ήδη ολοκληρώσει 
τη χάραξη της εθνικής της στρατηγικής  επί του θέµατος. Η στρατηγική αυτή  διατυπώθηκε 
στο «Ελληνικό Σχέδιο ∆ράσης», το οποίο εκπονήθηκε από το αρµόδιο ∆ιυπουργικό Όργανο 
(Απόφαση Υ876, ΦΕΚ 1389/Β΄/22-10-2001), ενώ η αρµοδιότητα παρακολούθησης της 
εφαρµογής του ανετέθη στον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) [Ν. 2955/2001, 
ΦΕΚ 256/Α΄/2-11-2001]. 
 
Επιπλέον, η Χώρα µας έχει αναπτύξει σηµαντικό πλέγµα διµερών συµφωνιών αστυνοµικής 
συνεργασίας µε είκοσι (20) χώρες (Αίγυπτος, Αλβανία, Αρµενία, Βουλγαρία, Γαλλία, ΗΠΑ, 
Ιράν, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Κροατία, Κύπρο, Λιθουανία, Λεττονία, Ουγγαρία, ΠΓ∆Μ, Πολωνία, 
Ρουµανία, Ρωσία, Σλοβενία, Τυνησία, Τουρκία) µε τις οποίες καλύπτονται όλες οι µορφές 
οργανωµένου εγκλήµατος. 
 
Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ελλάς συµµετέχει στο “Task Force - Regional Anticrime Center” 
του Βουκουρεστίου στο πλαίσιο του SECI, καθώς και  στην «Πρωτοβουλία της Αδριατικής και 
του Ιονίου» και τη σχετική µε την αστυνοµική συνεργασία σε θέµατα οργανωµένου 
εγκλήµατος, «Στρογγυλή Τράπεζα». 
  
Σε πρόσφατη (2003) Έκθεση για την Αλβανία - του Γραφείου στα Τίρανα - του 
Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα (UN Drugs and 
Crime Programme - UNDCP), το οργανωµένο έγκληµα παρουσιάζεται ως ένα από τα 
µεγαλύτερα προβλήµατα που ταλανίζουν την χώρα, µαζί µε τη διακίνηση ανθρώπων, 
ουσιών, όπλων και παράνοµων προϊόντων (λαθρεµπόριο). Σύµφωνα µε την Έκθεση, κέντρα 
του οργανωµένου εγκλήµατος είναι στο Βορρά οι πόλεις Tropoja και Kukes, ενώ στο Νότο η 
Vlora και το Fier. Τα τελευταία χρόνια όχι µόνο το εµπόριο αλλά και η χρήση ναρκωτικών 
ουσιών παρουσιάζουν µεγάλη άνοδο στη γειτονική χώρα. Παρόλο που η Αλβανία έχει 
υπογράψει τις σχετικές συµβάσεις του ΟΗΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης, η εφαρµογή 
τους παραµένει κενό γράµµα. 
 
Περί τα τέλη του 2003 υπεγράφη στα Τίρανα από τους Πρέσβεις της Γερµανίας, Ιταλίας και 
Ελλάδος καθώς και από τον ασκούντα χρέη Υπουργού ∆ηµοσίας Τάξεως, Μνηµονίο 
κατανόησης για λειτουργία «Κέντρου Καταπολέµησης Παράνοµων ∆ιακινήσεων» στη Vlora. 
Το Μνηµόνιο απετέλεσε το πρώτο βήµα για την πλήρη ενεργοποίηση του Κέντρου, το οποίο 
θα συµβάλλει σηµαντικά στη καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της 
παράνοµης διακίνησης. 
 
Σχετικά αναφέρεται ότι ο Έλληνας Υπουργός ∆ικαιοσύνης, µετά από πρόσκληση του 
Αλβανού οµολόγου του πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στα Τίρανα το Σεπτέµβριο του 
2004. Είχε συνοµιλίες µε τον Αλβανό οµόλογό του και συµµετείχε στην περιφερειακή 
συνάντηση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης για θέµατα καταπολέµησης του οργανωµένου 
εγκλήµατος και της διαφθοράς. Κατά τις συνοµιλίες τους, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν, 
µεταξύ άλλων, το θέµα της µεταφοράς Αλβανών κρατουµένων από τις Ελληνικές φυλακές σε 
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φυλακές της Αλβανίας και εξέτασαν το ενδεχόµενο να χρηµατοδοτήσει η Ελλάς την ανέγερση 
νέου σωφρονιστικού καταστήµατος στην Αλβανία για την υποδοχή των εν λόγω 
κρατουµένων. 
 
 

7.1.4 Χρηστή διακυβέρνηση – συρράξεις   
 

7.1.4.1 Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη 
 
Γενικά  
Στο πλαίσιο της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής, η Χώρα µας προωθεί πλέγµα αρχών και 
κανόνων που θα εφαρµόζονται ενιαία και µε συνέπεια σε ολόκληρη την περιοχή της 
ευρύτερης Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.  
 
Σηµαντικές ήταν οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στο πλαίσιο της «∆ιαδικασίας ∆ιεύρυνσης 
της Ε.Ε». Συναφώς, υπενθυµίζεται ότι στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι (∆εκέµβριος 
1999) ελήφθησαν αποφάσεις όσον αφορά στην ευρωπαϊκή υποψηφιότητα της Τουρκίας, στη 
διασφάλιση της ενταξιακής προοπτικής της Κύπρου, καθώς και η αναγνώριση των 
υποψηφιοτήτων της Βουλγαρίας και Ρουµανίας. Αντιστοίχως σηµαντικές ήταν οι Αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (∆εκέµβριος 2002), σχετικά µε την εισδοχή 
στην Ε.Ε δέκα νέων χωρών µελών, µεταξύ των οποίων δυο χώρες της ευρύτερης Νότιο-
Ανατολικής Ευρώπης (Κύπρος και Σλοβενία).  
 
Παράλληλα η Ε.Ε δροµολόγησε από το 1999 τη «∆ιαδικασία Σταθεροποίησης & Σύνδεσης» 
που καλύπτει τα ∆υτικά Βαλκάνια. Την ίδια εποχή ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 
«Σύµφωνο Σταθερότητος Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης - ΣΣΝΑΕ». Η απόφαση, τέλος, του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Φέϊρα (Ιούνιος 2000) να αναγορεύσει τις χώρες της 
«∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης» ως «εν δυνάµει υποψήφιες για ένταξη στην 
Ε.Ε», συνιστά ένα ακόµη αποφασιστικό βήµα στην πορεία ενσωµάτωσης στις ευρωπαϊκές 
δοµές των ∆υτικών Βαλκανίων. 
 
Ελληνικές ενέργειες   
Όλες αυτές οι διεργασίες διαµορφώνουν ένα πλαίσιο αρχών για ολόκληρη τη Νότιο-
Ανατολική Ευρώπη στη πορεία της σταδιακής ένταξής της στον κύριο κορµό της Ευρώπης. 
Για το σκοπό αυτό η Eλλάς στήριξε την ουσιαστική υποψηφιότητα της Tουρκίας, αλλά και την 
αναβάθµιση των σχέσεων των λοιπών  χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης µε την E.Ε, 
είτε στο πλαίσιο της καθαυτό «∆ιαδικασίας της ∆ιεύρυνσης», είτε σε εκείνο της «∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης». Η Χώρα µας εποµένως, προωθεί ένα συνολικό, οραµατικό 
και συνεπές σχέδιο, βασιζόµενο σε αρχές και διεπόµενο από συγκεκριµένα στάδια και 
χρονοδιαγράµµατα. Εφόσον αυτές οι αρχές εφαρµοστούν από την Κροατία, τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη µέχρι την Κύπρο, ο δρόµος για µια ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια θα έχει 
ανοίξει. H στρατηγική της Ε.Ε, της Ευρω-Ατλαντικής και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητος 
στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη οφείλει να εδράζεται στη δηµοκρατία, στην ασφάλεια και στην 
ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, µε τη σειρά της, θα πρέπει να εστιάζεται σε προγράµµατα που θα 
ωφελούν το σύνολο της περιοχής και θα προωθούν τη διαπεριφερειακή συνεργασία µε 
αντίστοιχη αποτροπή των συρράξεων. 
 

7.1.4.2 Καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
 
Γενικά  
Το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, µε την Απόφαση 1373 (2001) της 28ης-9-2001, υιοθέτησε 
οµόφωνα συγκεκριµένες δράσεις τις οποίες θα πρέπει να αναλάβουν οι χώρες-µέλη για 
αποτελεσµατικότερη συνεργασία στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Οι δράσεις αυτές 
συνοπτικά αφορούν, στην απαγόρευση της καθ' οιονδήποτε τρόπο χρηµατοδότησης των 
ακόµη και καθ' υπόνοια τροµοκρατικών πράξεων και οργανώσεων, στην έγκαιρη συνεργασία 
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και ενηµέρωση των υπολοίπων κρατών για ενδεχόµενες τροµοκρατικές δραστηριότητες, 
στην άρνηση ασύλου σε όποιους εµπλέκονται έστω και έµµεσα σε τέτοιες δραστηριότητες, 
στην επιβολή αυστηρότατων ελέγχων έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων και διασυνοριακής 
κυκλοφορίας προσώπων, καθώς και σε σειρά άλλων πρωτοβουλιών των οποίων, 
σηµειωτέον, ο χαρακτήρας είναι δεσµευτικός.  
 
Ελληνικές ενέργειες   
Η Ελλάς έχει κυρώσει 12 Συµβάσεις που έχουν από το 1963 υιοθετηθεί για τη θεσµική 
αντιµετώπιση της τροµοκρατίας. Έχει επίσης ενισχύσει τη συνεργασία σε εθνικό, 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, έχοντας υπογράψει διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες 
Αστυνοµικής Συνεργασίας, οι οποίες περιλαµβάνουν και διατάξεις περί κοινών δράσεων κατά 
της τροµοκρατίας. 
 
Ανταποκρινόµενη στις επιταγές της Απόφασης 1373(2001) του Συµβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ, η Χώρα µας υιοθέτησε την αντιµετώπιση του θέµατος της τροµοκρατίας επί τη βάσει 
τριών αξόνων: 
� Ενεργό συµµετοχή στις συντονισµένες προσπάθειες σε όλα τα αρµόδια διεθνή “fora”,  
� Πρακτική συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, και  
� Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας σε ό,τι αφορά στην τροµοκρατία και στο 

οργανωµένο έγκληµα. 
 
Η Ελλάς συµµετέσχε εποικοδοµητικά στην διαµόρφωση και υιοθέτηση από την Ε.Ε, του 
«Κοινού Σχεδίου» δράσης, καθώς και συγκεκριµένων Ψηφισµάτων του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου, µε τα οποία διαµορφώνονται κοινές  πολιτικές κατά της τροµοκρατίας. Η Χώρα 
µας συνεισφέρει εποικοδοµητικά στο σηµαντικό έργο της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Επίσης, συµµετέχει ενεργά στο δίκτυο 
ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο έχει ιδρυθεί στο πλαίσιο της Ε.Ε και περιλαµβάνει 
τακτικές συναντήσεις υψηλών αξιωµατούχων, αρµοδίων για θέµατα τροµοκρατίας και 
διακίνησης όπλων και εκρηκτικών. Η Ελλάς είναι παρούσα επίσης στη διαδικασία ενίσχυσης 
της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο και συγκεκριµένα στην περιοχή της Νοτιο-
Ανατολικής  Ευρώπης και της Μεσογείου, µέσω µίας σειράς διµερών και πολυµερών 
συµφωνιών µε αντικείµενο την έγκαιρη ειδοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών για 
παράνοµες δραστηριότητες. Επί πλέον, ως κράτος-µέλος του “SCHENGEN”, η Ελλάς 
συµµετέχει στο σχετικό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και εφαρµόζει αυστηρά όλες τις 
προβλέψεις της Συµφωνίας που αφορούν την διακίνηση των πολιτών τρίτων κρατών. 
 
Στο εσωτερικό της Χώρας και  µε στόχο τον καλύτερο συντονισµό και την αποφυγή 
επικαλύψεων, οι Ελληνικές Αρχές προέβησαν στις ακόλουθες ενέργειες: 
� σύσταση στο ΥΠΕΞ ενός «Συντονιστικού Γραφείου» µε επικεφαλής υψηλόβαθµο 

διπλωµατικό υπάλληλο, επιφορτισµένο µε τον διυπουργικό συντονισµό και 
συνεπικουρούµενο από «Οµάδα Εργασίας», αρµόδια για την παρακολούθηση των 
διατάξεων  της Απόφασης 1373(2001).  

� σύµφωνα µε τον Ν. 2928/2001 (ΦΕΚ 141/Α΄/27-6-2001) περί "Προστασίας των πολιτών 
από εγκληµατικές ενέργειες εγκληµατικών οργανώσεων", το ΥΠ∆ΙΚ προχώρησε στις 
απαραίτητες τροποποιήσεις του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής 
∆ιαδικασίας, προς νοµοθετική κάλυψη των τροµοκρατικών πράξεων. 

� καταρτίσθηκε και ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Ν. 3251/2004 (ΦΕΚ 
127/Α΄/9-7-2004) µε αντικείµενο το «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 
2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαµβάνει 
την ποινικοποίηση όλων των τροµοκρατικών ενεργειών και συµπληρώνει - αναθεωρεί την 
προηγούµενη νοµοθεσία. 

 
Μετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις διεθνώς, τα µέτρα ασφαλείας και προστασίας 
αναθεωρήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, ενώ ελήφθησαν επί πλέον µέτρα ως προς ενδεχόµενους 
ελληνικούς ή αλλοδαπούς στόχους υψηλού κινδύνου. Ταυτοχρόνως, όλα τα µέτρα ασφαλείας 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

148

στα σηµεία εισόδου και τα σύνορα της χώρας αυξήθηκαν, ενώ εναλλακτικά σχέδια 
εκπονήθηκαν για περιπτώσεις κρίσεων. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδουν οι αρµόδιες αρχές 
στους αιτούντες άσυλο και στους πρόσφυγες, καθώς εξετάζονται εξονυχιστικά όλες οι 
περιπτώσεις, κυρίως αυτών που έρχονται από κράτη που υποστηρίζουν ή υποθάλπουν την 
τροµοκρατία. Αποτελεσµατικοί έλεγχοι εφαρµόζονται επίσης στην έκδοση ταυτοτήτων και 
ταξιδιωτικών εγγράφων, ενώ επί πλέον µέτρα υιοθετήθηκαν για να αποτρέψουν την 
παραχάραξη, την πλαστογραφία ή την παράνοµη χρήση ταυτοτήτων και ταξιδιωτικών 
εγγράφων.  
 
Η Ελλάς έχει συνεισφέρει σηµαντικά, µέσω προγραµµάτων αναπτυξιακής βοήθειας, για την 
ενίσχυση της Αλβανίας στον τοµέα της εφαρµογής του νόµου και της ασφάλειας των 
συνόρων. Ειδικότερα: 
� Η Αλβανική Αστυνοµία έχει ενισχυθεί µέχρι σήµερα απο την Ελλάδα µε τεχνολογικό 

εξοπλισµό, οχήµατα και λοιπά υλικά, τόσο σε διµερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο της 
Πολυεθνικής ∆ύναµης στην Αλβανία (PAMECA). Παράλληλα έχουν πραγµατοποιηθεί 
εκπαιδεύσεις Αλβανών αστυνοµικών από Έλληνες εµπειρογνώµονες επί θεµάτων 
αστυνοµικού ενδιαφέροντος. Η µέχρι σήµερα παρασχεθείσα βοήθεια προς την Αλβανία, 
µε τη µορφή τεχνολογικού εξοπλισµού, υπερβαίνει σε αξία τα 4,40 εκατ. ΕΥΡΩ.  

� Αλβανοί Αξιωµατικοί προσκλήθηκαν και συµµετείχαν σε 23 εκ των 30 
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαική Επιτροπή σεµιναρίων, που διοργανώθηκαν 
από το Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως (ΥΠ∆ΗΤΑ) στο πλαίσιο των Κοινών ∆ράσεων 
OISIN, FALCONE, ODYSSEUS και STOP κατά τη διάρκεια των ετών 1997-2003. 
Συµµετείχαν επίσης σε επιπλέον σεµινάρια που διοργανώθηκαν και χρηµατοδοτήθηκαν 
από το ΥΠ∆ΗΤΑ, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. (Ιανουάριος-Ιούνιος 
2003), και πραγµατεύοντο θέµατα διακίνησης κλεµµένων οχηµάτων και της 
παραβατικότητος ανηλίκων που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά.  

� Τριµελής αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) της Ελλάδος, 
πραγµατοποίησε τον Αύγουστο του 2004 επαφές στα Τίρανα µε το Αλβανικό ΥΠ∆ΗΤΑ, 
για θέµατα αποτελεσµατικής διαχείρισης των θαλασσίων συνόρων. Η Αλβανική πλευρά 
εξέφρασε τη βούλησή της για συνεργασία στο πλαίσιο του νεοϊδρυθέντος Ανατολικού 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Θαλασσίων Συνόρων (East European Sea Borders Center) και 
έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την προοπτική πραγµατοποιήσεως κοινών επιχειρήσεων 
και εν γένει συνεργασία µε το Κέντρο. Συµφωνήθηκε η σύσταση µικτής Οµάδας Εργασίας 
σε τεχνικό επίπεδο για την αναθεώρηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την 
πραγµατοποίηση κοινών περιπολιών στα θαλάσσια σύνορα.   

 
 

7.1.5 Περιβαλλοντική βιωσιµότητα    
 
Γενικά  
Στην παγκόσµια «∆ιάσκεψη για την Βιώσιµη Ανάπτυξη» (Γιοχάνεσµπουργκ 2002), η διεθνής 
κοινότητα συνειδητοποίησε ότι η φτώχεια είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τους φυσικούς πόρους 
και ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα σε επίπεδο διακρατικό, περιφερειακό και παγκόσµιο,  
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το περιβάλλον. Η υπόψη ∆ιάσκεψη αποτέλεσε επίσης ένα 
σηµαντικό βήµα στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να εξασφαλίσει ένα βιώσιµο 
περιβάλλον για τις επερχόµενες γενεές. Η ύπαρξη χρονοδιαγραµµάτων, πρακτικών µέτρων 
εφαρµογής και η δυνατότητα συνεργασίας των κυβερνήσεων µε την κοινωνία των πολιτών 
και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στοιχεία που διέπουν το πρόγραµµα δράσης που 
αποφασίσθηκε στην ανωτέρω «∆ιάσκεψη», θέτουν τη βάση για την αποτελεσµατική 
προστασία του περιβάλλοντος.   
 
Ελληνικές ενέργειες   
Η Ελλάς θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε 
τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η Χώρα µας µέσω του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
έχει ενσωµατώσει την παγκόσµια περιβαλλοντική διάσταση, σε όσο το δυνατόν 
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περισσότερες εσωτερικές πολιτικές της, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της Ε.Ε.  Για την Ελλάδα 
η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την αποτελεσµατική εφαρµογή 
των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης και για το λόγο αυτό έχει προωθήσει την κατάρτιση 
«Μνηµονίων Συνεργασίας» µε τις γειτονικές της χώρες.  
 
Εκτός των άλλων η Ελλάς έχει κυρώσει το «Πρωτόκολλο του Κιότο για τις Κλιµατικές 
Αλλαγές» και υποστηρίζει την επικύρωση και θέση σε εφαρµογή του από όλες τις χώρες, 
ενώ το  Μάρτιο του 2002  εκπονήθηκε το «Εθνικό Πρόγραµµα για τις Κλιµατικές Αλλαγές», 
που επιβάλλει την µείωση των εκποµπών αερίων  θερµοκηπίου για την περίοδο 2000-2010. 
Η Χώρα µας έχει επίσης υπογράψει το «Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για την Βιοασφάλεια», 
ενώ παρακολουθεί ανελλιπώς θέµατα της «Σύµβασης για την Βιοποικιλότητα» και της 
«Σύµβασης για την Καταπολέµηση της Απερήµωσης»,  στο πλαίσιο της οποίας η Ελλάς 
είναι  ενεργό µέλος της οµάδος των χωρών του 4ου Πρωτοκόλλου (Πορτογαλία, Ισπανία, 
Ιταλία, Ελλάς, Τουρκία, Μονακό). Σε εφαρµογή της Σύµβασης η Χώρα µας έχει ιδρύσει  
«Εθνική Επιτροπή» και έχει υιοθετήσει «Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Καταπολέµηση 
της Απερήµωσης». 
 
Η Ελλάς µέσω του ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει έντονη δραστηριοποίηση σε περιβαλλοντικά θέµατα 
Μεσογειακού ενδιαφέροντος. Στην περιοχή της  Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και στην 
Μεσόγειο, τόσο οι  επιφανειακοί όσο και οι υπόγειοι υδάτινοι πόροι είναι περιορισµένοι και 
υπόκεινται σε διάφορες φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις. Υπάρχει κίνδυνος τα κοινά 
ύδατα να αποτελέσουν αφορµή προστριβών, συνιστούν όµως και ευκαιρία συνεργασίας. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ανταποκρινόµενη, εγκαινίασε την Πρωτοβουλία για το Νερό "Νερό για τη 
Ζωή". Η Ελλάς ηγείται του σκέλους που αφορά στη Μεσόγειο (“Mediterranean Component of 
the European Union Water Initiative” – MED EUWI) συµπεριλαµβανοµένων και των 
βαλκανικών χωρών.   
  
Το “MED EUWI” αποτελεί στρατηγική συνεργασία τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και 
διεθνών δρώντων µε σκοπό αφενός την υλοποίηση των Στόχων της Χιλιετίας που αφορούν 
θέµατα υδάτων και αφετέρου την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που ετέθησαν στην 
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Βιώσιµη Ανάπτυξη. Επιδιώκεται ειδικότερα η επίτευξη 
ουσιαστικής προόδου στους τοµείς µείωσης της φτώχειας και βελτίωσης της υγείας των 
πληθυσµών µέσω, σχεδιασµού βελτιωµένων προγραµµάτων του τοµέα των υδάτων, 
βελτίωσης του συντονισµού των υπόψη προγραµµάτων, βελτίωσης της 
αποτελεσµατικότητος χρήσης των διαθέσιµων πόρων κλπ. Οι τοµείς δραστηριοποίησης 
περιλαµβάνουν παροχή νερού και απολύµανση µε έµφαση στις φτωχώτερες οµάδες του 
πληθυσµού, ολοκληρωµένη διαχείριση υδάτινων πόρων µε έµφαση στη διαχείριση 
διασυνοριακών Οργάνων, αλληλεπίδραση υδάτων, τροφής και περιβάλλοντος µε έµφαση 
στα ευπαθή οικοσυστήµατα, µη συµβατικοί υδάτινοι πόροι και οριζόντια θέµατα όπως 
µεταφορά τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού.           
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8. 
 

 
Κοινή Γνώµη, Πληροφόρηση και Αναπτυξιακή Εκπαίδευση 

 

 
 

 
8.1 

 

 
Αναφορές δηµοσκοπήσεων, κοινή γνώµη και αναπτυξιακή συνεργασία 
µε τον αναπτυσσόµενο κόσµο 
 

 
8.1.1 Ευρωπαϊκή Ένωση -  Eurobarometer   

 
Η πλέον πρόσφατη έρευνα του Eurobarometer 222/62.2 “Attitudes towards Development 
Aid” που αφορούσε σε θέµατα αναπτυξιακής πολιτικής και διεξάγεται ανά διετία, κάλυψε για 
πρώτη φορά και τα είκοσι πέντε πλέον ΚΜ της Ε.Ε, καθώς και το θέµα των Αναπτυξιακών 
Στόχων της Χιλιετίας (MDGs). Η έρευνα σχεδιάσθηκε σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και 
διενεργήθηκε µεταξύ Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 2004, σε δείγµα 24.999 ατόµων ηλικίας άνω 
των 15 ετών.      
 
Ειδικότερα, η έρευνα κατέδειξε ότι η Κοινή Γνώµη στην Ε.Ε αναµένει ουσιαστικά 
αποτελέσµατα από την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης προς 
αναπτυσσόµενες χώρες και ιδιαιτέρως της Αφρικής (51%). Οι πολίτες της Ένωσης θεωρούν 
επίσης ότι η παρεχόµενη αναπτυξιακή βοήθεια έχει τα βέλτιστα αποτελέσµατα στους τοµείς 
της καταπολέµησης των ασθενειών σε ποσοστό 36%, της βελτίωσης της εκπαίδευσης σε 
ποσοστό 25%, και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (24%), καθώς και της καταπολέµησης της 
παράνοµης µετανάστευσης (18%).  
 
Αντιθέτως 88% των ερωτηθέντων δεν έχουν ακούσει ποτέ για τους MDGs τέσσερα χρόνια 
µετά την υιοθέτησή τους, ενώ 68% δεν πιστεύει ότι θα επιτευχθεί ο στόχος της µείωσης της 
φτώχειας. Όσο για την επίτευξη του στόχου της γενίκευσης της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
µόλις το 42% πιστεύει ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί. Επιπροσθέτως, η γνώση των δράσεων 
της Ε.Ε για θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας είναι πολλή περιορισµένη, παρά το γεγονός 
ότι η Ευρώπη αποτελεί τον µεγαλύτερο δωρητή διεθνώς. Μάλιστα µειώθηκε το ποσοστό των 
πολιτών που πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τους φτωχούς στην Αφρική, την 
Ασία και τη Λατινική Αµερική, από 67% το έτος 1996 σε 59% στο τέλος του 2004.  
 
Το 54% πιστεύει ότι η παρεχόµενη από την Ε.Ε αναπτυξιακή βοήθεια συµβάλει στον 
εκδηµοκρατισµό των αποδεκτριών χωρών, ενώ το 74% θεωρεί ότι ο παρεχόµενος όγκος 
αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να είναι ανάλογος µε τις προσπάθειες των αποδεκτριών 
χωρών να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τη δηµοκρατία. Τέλος το 78% των ερωτηθέντων 
πολιτών πιστεύει ότι η βοήθεια µπορεί να λάβει κάθε µορφή εκτός από εκείνη της παροχής 
οπλικών συστηµάτων.       
 
 

8.1.2 Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης    
 
Το “Development Centre” του ΟΟΣΑ δηµοσίευσε το 2003 την έκδοση “Public Opinion and 
the Fight Against Poverty” των I. Mc Donnel et all., µε αντικείµενο έρευνα για τις αντιλήψεις 
τις ευρωπαϊκής κοινής γνώµης για την αναπτυξιακή βοήθεια. Τα αποτελέσµατά της 
αποδεικνύουν ότι η ελληνική κοινή γνώµη θεωρεί σηµαντικό γεγονός και διάκειται ευµενώς, 
στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας σε τρίτες χώρες εκ µέρους της Ελλάδος (93,7% το 
2003 έναντι 87,3 το 1998) όταν ο µέσος όρος στην Ε.Ε είναι 82,5%. Ουσιαστικής σηµασίας 
είναι επίσης το εύρηµα της ίδιας έρευνας, σύµφωνα µε το οποίο το 68,5% της Ελληνικής 
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κοινής γνώµης θεωρεί ότι η Ελληνική αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω, 
όταν ο αντίστοιχος µέσος όρος για τις 15 χώρες Μέλη της Ε.Ε είναι 56,8%.  
 
Η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών και των Φορέων της κοινωνίας των πολιτών έχει 
επανειληµµένως διαπιστωθεί και στην πράξη. Υπενθυµίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις 
εκτάκτων αναγκών αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, µετά από φυσικές καταστροφές ή 
εµπόλεµες καταστάσεις, η Ελληνική κοινή γνώµη και η κοινωνία των πολιτών ήλθε αρωγός 
στην προσπάθεια του Κράτους και συνεισέφερε σηµαντικές ποσότητες σε είδος βοήθειας για 
την ανακούφιση των πληγέντων (Τουρκία, Χώρες πρώην Γιουγκοσλαβίας, Αφγανιστάν, Ιράκ, 
Ιράν, Σουδάν, Σρι Λάνκα, Πακιστάν κλπ.). Σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση της κοινής 
γνώµης έχουν παίξει τόσο   η «Εκκλησία της Ελλάδος» και οι ΜΚΟ, όσο και τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης. Οι υπόψη Φορείς παροτρύνουν τους πιστούς και τους πολίτες, ώστε να 
συνεισφέρουν ποικιλοτρόπως, ιδίως δε σε είδος. Σε πολλές µάλιστα περιπτώσεις 
διοργανώνονται αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας από τους Φορείς αυτούς, οι οποίοι 
µεταφέρουν και παραδίδουν µε δικά τους έξοδα την υπόψη βοήθεια, απευθείας στους 
πληγέντες.   
 
 

8.1.3 Ελλάς    
 
Κατά την διάρκεια της «4ης Πανελλήνιας Έκθεσης Εθελοντισµού Ανθρωπιστικών, 
Αναπτυξιακών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων» που πραγµατοποιήθηκε στο Ζάππειο 
Μέγαρο των Αθηνών στις 25-26 Σεπτεµβρίου 2004, η ΜΚΟ ANCE (Athens Network of 
Collaborative Experts) πραγµατοποίησε έρευνα µε στόχο την καταγραφή της στάσης της 
Κοινής Γνώµης απέναντι στις ΜΚΟ.  
 
Στην έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, συµµετείχαν 200 ενήλικες 
τόσο προερχόµενοι από τον χώρο των συµµετεχουσών Οργανώσεων όσο και απλοί 
επισκέπτες της Έκθεσης. Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να ονοµάσουν τις Ελληνικές ΜΚΟ που 
γνωρίζουν µέσα από τη δράση τους, να σχολιάσουν την ανεξαρτησία των ΜΚΟ ανάλογα µε 
τις πηγές χρηµατοδότησής τους, τις χώρες-αποδέκτες της Ελληνικής οικονοµικής βοήθειας, 
τις προτεραιότητες δράσης µιας ΜΚΟ, κ.α.  
 
Ο κύριος όγκος των επισκεπτών της έκθεσης που απάντησε στο ερωτηµατολόγιο ήταν  
κατανεµηµένος µεταξύ των ηλικιών  25-35 (ποσοστό 37%), 35-50 (24%) και 50-65 (23%). 
Από τους επισκέπτες της έκθεσης που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο το 51% ήταν 
απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ ποσοστό 29% ήταν κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι περίπου το 59% των ερωτηθέντων ήταν άµεσα 
εµπλεκόµενοι σε µια ΜΚΟ είτε ως µέλη, υποστηρικτές, εργαζόµενοι ή εθελοντές. Το 36% του 
κοινού επισκέφθηκε την Έκθεση από ενδιαφέρον ενώ το 34% ανταποκρινόµενο θετικά σε 
πρόσκληση κάποιας ΜΚΟ που συµµετείχε στην έκθεση. Μόνο το 3% των ερωτηθέντων 
πέρασε τυχαία από την Έκθεση και το 4% από περιέργεια.  
 
Από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα:   
� Το 30% των επισκεπτών της Έκθεσης δεν γνωρίζει τη σηµασία των αρχικών ΜΚΟ.  Το 

24% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει διεθνείς ΜΚΟ. Ανάµεσα στα παραδείγµατα διεθνών 
ΜΚΟ που αναφέρθηκαν από τους επισκέπτες της Έκθεσης, ήταν (µε σειρά 
προτεραιότητος) η UNICEF, η Greenpeace, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Action Aid και η 
∆ιεθνής Αµνηστία. Όσον αφορά στις Ελληνικές ΜΚΟ, οι συµµετέχοντες στην έρευνα 
ανέφεραν ότι γνωρίζουν εξαιτίας της δράσης τους τις παρακάτω ΜΚΟ (µε σειρά 
προτεραιότητος): Αρκτούρος, Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, Άρσις, Κλίµακα, 
κ.α. 

� Στο ερώτηµα σε ποια χώρα θα στέλνατε οικονοµική βοήθεια,  τα κράτη της Αφρικανικής 
Ηπείρου και το Ιράκ συγκέντρωσαν τα µεγαλύτερα ποσοστά µε 38% και 20 % 
αντιστοίχως, ενώ οι 3 τοµείς  που ξεχωρίζουν στις προτιµήσεις των ερωτηθέντων ως 
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προς τις προτεραιότητες δράσης µιας ΜΚΟ είναι αυτοί που σχετίζονται µε τα θύµατα 
πολέµου και φυσικών καταστροφών (ποσοστό 38%), τα παιδιά του δρόµου (38%) και τα 
ορφανά παιδιά (34%). 

� Η διάθεση χρόνου ως µέσο στήριξης µιας ΜΚΟ βρίσκεται στην πρώτη θέση µεταξύ των 
απαντήσεων (µε ποσοστό 70%) ενώ δεν είναι µικρό και το ποσοστό (γύρω στο 30%) 
αυτών που θα προσέφεραν  χρηµατική ενίσχυση σε µια ΜΚΟ για την επίτευξη των 
στόχων της.   

� Είναι χαρακτηριστικό ότι  το 61% των ατόµων που έλαβε µέρος στην έρευνα  θεωρεί ότι  
το κράτος µπορεί να αποτελέσει πηγή χρηµατοδότησης µιας ΜΚΟ ανεξάρτητα από την 
πολιτική της κυβέρνησης, δεν συµβαίνει όµως το ίδιο όσον αφορά στις πολυεθνικές 
εταιρείες - χορηγούς των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον αναπτυσσόµενο κόσµο, 
αφού το 57% των ερωτηθέντων θεωρεί πως αυτός ο τρόπος χρηµατοδότησης καταργεί 
την ανεξαρτησία δράσης των ΜΚΟ. 

� Τέλος, µε ποσοστό 64% η έρευνα έδειξε ότι οι επισκέπτες της έκθεσης πιστεύουν ότι οι 
ΜΚΟ µπορούν να δεχτούν χρηµατοδότηση από οποιαδήποτε (νόµιµη) πηγή αρκεί να 
πραγµατοποιούν αξιόλογο και χρήσιµο έργο, ενώ µόνο το 34% θεωρεί ότι οι ΜΚΟ 
προκειµένου να διασφαλίζουν την ακεραιότητά τους πρέπει να χρηµατοδοτούνται 
αποκλειστικά από τα µέλη τους.  

 
 
 

 
8.2 

 

 
Μέτρα που ελήφθησαν για τη βελτίωση της κατανόησης των 
αντικειµενικών σκοπών της βοήθειας από την κοινή γνώµη 
 

 
Βάσει του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την HELLENIC AID, η Υ∆ΑΣ-4 ∆/νση «ΜΚΟ, 
Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης», είναι αρµόδια για την ενίσχυση των υφιστάµενων κυρίως 
αναπτυξιακών ΜΚΟ, την παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για τη λειτουργία τους και το 
σχεδιασµό και υιοθέτηση εκείνης της πολιτικής που επιτρέπει την ανάπτυξη της κοινωνίας 
των πολιτών και την ενθάρρυνση της δηµιουργίας νέων ΜΚΟ, ή άλλων συναφών 
οργανώσεων και αναπτυξιακών δικτύων, τόσο στις πόλεις, όσο και στην περιφέρεια. 
 
Η ∆/νση εποπτεύει τις δράσεις και τα προγράµµατα που αφορούν στην αναπτυξιακή 
εκπαίδευση και τη συστηµατική και ανελλιπή ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώµης, ιδίως των νέων, σε θέµατα που αφορούν στην ανθρωπιστική και αναπτυξιακή 
συνεργασία, ενώ προωθεί µεθόδους για την εµπέδωση και προώθηση της ιδέας του 
εθελοντισµού στην κοινωνία των πολιτών και ιδιαιτέρως στη νεολαία. 
 
Στη ∆ιεύθυνση, τηρείται «Ειδικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» στο οποίο 
εγγράφονται, βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο Νόµος, οι ΜΚΟ που επιθυµούν να 
δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο των προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας της Υ∆ΑΣ – 
HELLENIC AID στις αναπτυσσόµενες χώρες. 
 
Το 2004 στις αρµοδιότητες της Υ∆ΑΣ-4 ∆/νσης προστέθηκε και η χορήγηση 
πανεπιστηµιακών υποτροφιών σε αλλοδαπούς φοιτητές, µε µεταφορά των αντίστοιχων 
αρµοδιοτήτων από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Οι υποτροφίες αυτές δίδονται 
ήδη σε 600 φοιτητές οι οποίοι προέρχονται στη µεγάλη τους πλειοψηφία  από 
αναπτυσσόµενες χώρες. Από την Υ∆ΑΣ-4 πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες επιλογής των 
νέων υποτρόφων σε συνεργασία µε τις Ελληνικές Πρεσβείες, οι πληρωµές των υποτροφιών 
σε όλη την Ελλάδα, η ενηµέρωση και βοήθεια προς τους νέους κυρίως φοιτητές, και επίσης 
συντονίζονται οι διαδικασίες εγγραφής στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 
καθώς και στα Σχολεία Ελληνικής Γλώσσας. Επίσης µία σηµαντική δράση αφορά στη 
δικτύωση και η διατήρηση της επικοινωνίας µε τους αποφοίτους-υποτρόφους. 
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Στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και των αρµοδιοτήτων της 
∆ιεύθυνσης, αναπτύχθηκαν κατά τα έτη 2004-2005, πέραν των υπολοίπων και οι εξής 
δραστηριότητες, που αφορούν στην Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα: 
 
� Χρηµατοδότηση εποπτεία και συντονισµός της «4ης Πανελλήνιας Έκθεσης για τις ΜΚΟ», 

που πραγµατοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στις 25-26 Σεπτεµβρίου 2004 από τη ΜΚΟ 
«Γέφυρες Φιλίας», υπό την αιγίδα της Υ∆ΑΣ και της Οµοσπονδίας Εθελοντικών Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος, µε συµµετοχή περίπου 120 ΜΚΟ από όλη την 
Ελλάδα. Σκοπός της Έκθεσης, την οποία επεσκέφθησαν εκατοντάδες πολίτες, ήταν η 
προβολή του ανθρωπιστικού, αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού έργου των ΜΚΟ, η 
προώθηση του Εθελοντισµού και της συνεργασίας όλων των παραγόντων της Κοινωνίας 
των Πολιτών καθώς και η προβολή της αναγκαιότητος συµβολής στην καταπολέµηση 
των προβληµάτων φτώχειας στον αναπτυσσόµενο κόσµο. 

 
� Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη 

Βορρά-Νότου που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Μαΐου 2005. 
 
� Συντονισµός διοργάνωσης συναυλίας ευαισθητοποίησης του κοινού για τους 

Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, µε τη Νανά Μούσχουρη που διεξήχθη στην 
Κοµοτηνή, στις 18 Ιουνίου 2005. Παράλληλα µε τη συναυλία της παγκόσµιας φήµης 
τραγουδίστριας που παρακολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι, πραγµατοποιήθηκε, στην 
Κοµοτηνή αλλά και πανελλαδικά, αντίστοιχη εκστρατεία ενηµέρωσης σχετικά µε το 
αντικείµενο της συναυλίας, η οποία περιλάµβανε ανάρτηση πανώ, αφίσες, διανοµή 
φυλλαδίων και τηλεοπτικό σπότ. Η συναυλία µεταδόθηκε επίσης από την Ελληνική 
Τηλεόραση (ΕΡΤ) καθώς και από το δορυφορικό της πρόγραµµα. 

 
� Λειτουργία περιπτέρου µε αντικείµενο τη δράση της HELLENIC AID, στο Φεστιβάλ 

Νεολαίας στον Άρδα (27-31 Ιουλίου 2005) κοντά στα Ελληνο-Τουρκικά και Ελληνο-
Βουλγαρικά σύνορα. Στόχος ήταν η ενηµέρωση των νέων ανθρώπων για την Ελληνική 
Πολιτική Αναπτυξιακής Συνεργασίας, για τις δράσεις ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής 
βοήθειας που πραγµατοποιούνται από την HELLENIC AID αλλά και για τα προβλήµατα 
των αναπτυσσόµενων χωρών και τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. 

 
� Συντονισµός της προετοιµασίας περιπτέρου της HELLENIC AID στο χώρο ειδικής 

προβολής της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.  
 
� Χρηµατοδότηση του περιοδικού της Οµοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων Ελλάδoς «Εθελοντική Έκφραση» 
 
� Συµµετοχή στη δράση ευαισθητοποίησης «Walk the World 2005» για την εξάλειψη του 

υποσιτισµού στις αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτή η πρωτοβουλία του World Food 
Programme των Η.Ε έλαβε χώρα στην Αθήνα όπως και σε πολλές άλλες χώρες του 
κόσµου, στις 12 Ιουνίου 2005, παγκόσµια ηµέρα κατά του υποσιτισµού. 

  
� Επίσης εκδόθηκε για πρώτη φορά Έντυπο (Σεπτέµβριος 2005) που αφορά στην 

πολιτική, τα έργα και τα προγράµµατα της HELLENIC AID και απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό. Το έντυπο αυτό αποτελεί σηµαντικό βήµα για τη γνωριµία του κόσµου µε τις 
δράσεις και τις προτεραιότητες της HELLENIC AID αλλά και τη σηµασία και την 
αναγκαιότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας. 

 
Προτεραιότητα της Υπηρεσίας για την επόµενη χρονιά είναι, αφενός η όσο το δυνατό πιο 
ευρεία ενηµέρωση του κοινού για τα προβλήµατα υπανάπτυξης, αλλά και για το έργο που 
αναλαµβάνει η Ελλάς για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος και αφετέρου η 
κινητοποίηση εθελοντών, ώστε η Ελληνική Αναπτυξιακή Βοήθεια να γίνεται όλο και 
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περισσότερο γνωστή, αλλά και να υποστηρίζεται όσο το δυνατόν ευρύτερα από τους 
Έλληνες πολίτες. 
 
 
 

 
8.3 

 

 
Αναπτυξιακή εκπαίδευση και εθελοντισµός 
 

 
Στο πλαίσιο του σχεδιασµού πολιτικής περί αναπτυξιακής εκπαίδευσης και εθελοντισµού  
από την Υ∆ΑΣ-4 ∆/νση, υποβλήθηκαν προτάσεις που αφορούν στην ενίσχυση των ΜΚΟ και 
στην προώθηση του εθελοντισµού. 
 
 

8.3.1 Αναπτυξιακή εκπαίδευση και ενίσχυση του εθελοντισµού 
 

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού πολιτικής για την ενδυνάµωση της κοινωνίας των πολιτών και 
την ενίσχυση του εθελοντισµού έχουν προταθεί: 
 
� ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων προσφοράς και αναζήτησης εθελοντικής εργασίας στην 

Υ∆ΑΣ. ∆ίκτυο επικοινωνίας Υ∆ΑΣ - Εθελοντών µέσω του διαδικτύου, σε συνεργασία µε 
την ήδη υφιστάµενη ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ. 

 
� Ανάπτυξη Προγράµµατος ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της νεολαίας και της 

Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών σε θέµατα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής 
συνεργασίας, µε στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη του εθελοντισµού, τόσο στην Αθήνα, 
όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Ενδεικτικές δράσεις, ηµερίδες και σεµινάρια 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης, ιδίως των νέων, σε θέµατα που 
αφορούν στα προβλήµατα των αναπτυσσοµένων χωρών, στην ανθρωπιστική και 
αναπτυξιακή συνεργασία. 

 
� Θέσπιση κινήτρων – προώθηση και ενεργοποίηση των ήδη παρεχοµένων από το Νόµο, 

για την προώθηση του εθελοντισµού.  
 
� Θεσµοθέτηση εκδηλώσεων, βραβεύσεων και χορήγησης διπλωµάτων ή µικρών 

αναγνωριστικών επάθλων / αναµνηστικών αντικειµένων για τη συµµετοχή σε 
διοργανώσεις ή δράσεις Εθελοντισµού.  

 
 

8.3.2 Υποστήριξη - ενίσχυση ΜΚΟ  
 

Έχει προταθεί η κατάρτιση προγράµµατος δράσεων για την υποστήριξη, ενίσχυση και 
ενδυνάµωση των υφισταµένων αναπτυξιακών ΜΚΟ (capacity building). Θεωρείται  
επιβεβληµένη η υιοθέτηση δυναµικής στρατηγικής για την ενηµέρωση και παροχή 
τεχνογνωσίας σχετικά µε τη σύσταση και λειτουργία τους, µε τελικό στόχο την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητος των υλοποιούµενων δράσεων και προγραµµάτων. Ενδεικτικές δράσεις: 
 
� Πρόγραµµα διοργάνωσης ηµερίδων - σεµιναρίων ανά θεµατική ενότητα, στην Αθήνα και 

στην περιφέρεια, για τους εγγεγραµµένους κατ’ αρχήν στο Μητρώο ΜΚΟ της Υ∆ΑΣ και σε 
συνεργασία µε την «Πλατφόρµα» και την «Οµοσπονδία» ΜΚΟ, και σε επόµενο στάδιο µε 
την Ε.Ε, µε στόχο την: 

- Παροχή τεχνογνωσίας για τη δηµιουργία νέων ΜΚΟ, τόσο στις πόλεις, όσο και στην 
περιφέρεια, όπως και για τη λειτουργία των υφιστάµενων ΜΚΟ (διοικητικά, λογιστικά 
κλπ) 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

156

- Παροχή τεχνογνωσίας για τη µεθοδολογία διαµόρφωσης προγραµµάτων αναπτυξιακής    
συνεργασίας, τις επιλέξιµες δράσεις και τις χώρες προτεραιότητος της Υ∆ΑΣ 

- Παροχή τεχνογνωσίας για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης µέσω προγραµµάτων της Ε.Ε 
και παροχή τεχνογνωσίας για την υποβολή προγραµµάτων συγχρηµατοδότησης στο 
πλαίσιο αυτό.  

 
� Παροχή κινήτρων, θεσµοθέτηση εκδηλώσεων, βραβεύσεων, απονοµής διπλωµάτων στις  

ΜΚΟ, για επιτυχείς και συνεπείς δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας. 
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Β Α Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 
 

 
 

 
9. 
 

 
Όγκος Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) και Προβλέψεις 

 
 
 

 
9.1 

 

 
Τάσεις στις δαπάνες ODA 
 

 
9.1.1 Γενικά περί Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) 

 
∆απάνη αναπτυξιακής βοήθειας προς αναπτυσσόµενη χώρα, ορίζεται ως Κρατική 
Αναπτυξιακή Βοήθεια (Official Development Assistance – ODA) όταν πληροί τρία κριτήρια:  
� προσφέρεται από κρατικό φορέα,  
� έχει αναπτυξιακό στόχο και  
� προσφέρεται µε παραχωρητικούς όρους και περιλαµβάνει το στοιχείο της δωρεάς 
 

Σύµφωνα µε το πρώτο, το κριτήριο του «κρατικού φορέα», για να θεωρηθεί µια οικονοµική 
ροή ως ODA, θα πρέπει να προσφέρεται είτε από την Κυβέρνηση, είτε από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, είτε από τους εκτελεστικούς φορείς τους. Αυτό που ενδιαφέρει δηλαδή είναι να 
γίνεται η χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού προγράµµατος από επίσηµη κρατική πηγή. 
Όσον αφορά στην υλοποίηση του προγράµµατος, οι επιλογές είναι περισσότερες: ο κρατικός 
Φορέας µπορεί, είτε να αναλάβει ο ίδιος την υλοποίηση του προγράµµατος µέσω των 
Υπηρεσιών του, είτε να την αναθέσει σε ένα ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τοµέα της 
παροχής αναπτυξιακής βοήθειας ή σε άλλο Φορέα. 
  
Σύµφωνα µε το κριτήριο του «αναπτυξιακού στόχου», για να θεωρηθεί µια οικονοµική ροή ως 
ODA  θα πρέπει να δίδεται µε σκοπό την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την επίτευξη της ευηµερίας, σε αναπτυσσόµενες 
χώρες. Υπό αυτό το πρίσµα, εξαιρούνται δάνεια ή δωρεές για στρατιωτικούς σκοπούς.  
 
Η DAC ορίζει τις χώρες προς τις οποίες η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας θεωρείται ως 
ODA, «Χώρες Κατηγορίας Ι» [Part I countries] (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [VI]) µε βάση τα 
χαρακτηριστικά της οικονοµίας τους και την ένταση των προβληµάτων τους. Επιπλέον, στην 
προσπάθεια διασφάλισης του αναπτυξιακού στόχου, και προκειµένου να αποφευχθούν οι 
παρανοήσεις σχετικά µε τον τύπο των προγραµµάτων/έργων που δύνανται να υλοποιήσουν 
οι δωρήτριες χώρες, η DAC έχει καταρτίσει πίνακα των επιλέξιµων δραστηριοτήτων (βλέπε 
Doc. DCD/DAC(2002)21/ADD2). 
 
H αναπτυξιακή βοήθεια δεν παίρνει πάντα τη µορφή της καθαρής δωρεάς (grant), δηλαδή 
της µεταφοράς κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών η οποία δε συνοδεύεται από καµία 
απαίτηση επιστροφής των πόρων αυτών στο µέλλον. Στην αναπτυξιακή βοήθεια 
συµπεριλαµβάνονται και τα δάνεια (loans) που παρέχονται σε αναπτυσσόµενες χώρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτά δίδονται µε παραχωρητικούς όρους και περιλαµβάνουν ένα 
στοιχείο δωρεάς το οποίο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25%. Ο βαθµός 
παραχωρητικότητος αντικατοπτρίζει το όφελος που αποκοµίζει ο δανειζόµενος, σε σύγκριση 
µε ένα δάνειο το οποίο θα σύναπτε µε τους όρους της αγοράς. 
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9.1.2 Ελληνικές ∆απάνες ODA  

 
Στόχος της Ελλάδος από το 1996, έτος κατά το οποίο εκπονήθηκε το πρώτο µεσοπρόθεσµο 
«Πενταετές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της Ελλάδος» (1ο ΠΠΑΣΒΕ 
1997–2001), ήταν η συνολική ODA που επρόκειτο να παρασχεθεί σε διµερή και πολυµερή 
βάση κατά τα έτη 1997-2001, να ανέλθει στο 0,20% του ΑΕΠ (0,10% διµερής και 0,10% 
πολυµερής), από 0,12% του ΑΕΠ που ήταν το 1996 (0,02 διµερής και 0,10 πολυµερής) 
(βλέπε ΠΙΝΑΚΑ [1]). 
 
Πράγµατι, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, οι συνολικές δαπάνες για παροχή ∆ιµερούς ODA 
αυξήθηκαν σηµαντικά, ενώ οι αντίστοιχες της Πολυµερούς ODA παρέµειναν σχεδόν 
σταθερές. Η εικόνα που διαµορφώθηκε ήταν η εξής:   
 

ΠΛΑΙΣΙΟ   9- 1 
 

∆ιµερής ODA 
 
� έτος 1997: ποσοστό 0,03 % του ΑΕΠ ή 36,33 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ.  
� έτος 1998: ποσοστό 0,05 % του ΑΕΠ ή 63,32 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ,  
                         αύξηση δηλαδή κατά 26,99 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ.  
� έτος 1999: ποσοστό 0,06 % του ΑΕΠ ή 79,02 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ,  
                         δηλαδή αύξηση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος κατά 15,70 
                         εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ και σε σχέση µε το 1997 κατά 42,69 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ.  
� έτος 2000: ποσοστό 0,09 % του ΑΕΠ ή 98,91 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ,  
                         αύξηση σε σχέση µε το 1999 κατά 19,89 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ.   
� έτος 2001: ποσοστό 0,07 % του ΑΕΕ ή 82,52 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ,  
                         µοναδική χρονιά µε µείωση κατά 16,32 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ.  
                         σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.  

 
 
(βλέπε ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [Α]). 
 
Ο ανωτέρω στόχος επετεύχθη το έτος 2000, ένα χρόνο νωρίτερα από τα προβλεπόµενα. 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης Επιθεώρησης (Peer Review) της πολιτικής και των 
προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδος από την DAC (2002), η Επιτροπή 
χαιρέτησε τις Ελληνικές προσπάθειες και σηµείωσε ότι η Ελλάς έκανε µια καλή αρχή στην 
πορεία παροχής αναπτυξιακής βοήθειας, φθάνοντας σχεδόν τον µέσο όρο των 22 ΚΜ της 
DAC, δηλαδή 0,22% του ΑΕΠ (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ [1Α]).  
 
Τα τρία πρώτα έτη του 2ου ΠΠΑΣΒΕ (2002-2004) η αυξητική τάση των δαπανών διµερούς 
κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας (ODA) ήταν ακόµη µεγαλύτερη. Συγκεκριµένα:  
 

ΠΛΑΙΣΙΟ   9- 2 
 

∆ιµερής ODA 
 

� έτος 2002: ποσοστό 0,08% του ΑΕΕ ή 106,97 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, δηλαδή αύξηση   
                              κατά 24,45 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 29,5% σε σχέση µε το έτος 2001. 
� έτος 2003: ποσοστό 0,13% του ΑΕΕ ή 228,26 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, αύξηση δηλαδή                          

                              κατά 121,29 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 
� έτος 2004: ποσοστό 0,15% του ΑΕΕ ή 303,81 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, αύξηση δηλαδή                          

                              κατά 75,55 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 
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(βλέπε ΠΙΝΑΚΑ [1Α] και ΓΡΑΦΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  [Α]) 
 
Η παρασχεθείσα ODA από τις χώρες µέλη της DAC προς τις αναπτυσσόµενες χώρες το έτος 
2004 αυξήθηκε κατά 4,60% σε πραγµατικούς όρους σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και 
έφθασε τα 78,60 δισ. ∆ολ. ΗΠΑ (αύξηση 3,10 δισ. ∆ολ. ΗΠΑ σε σχέση µε το 2003). Το ποσό 
αυτό είναι το υψηλότερο στα χρονικά και αποτελεί το 0,25% του συνδυασµένου Ακαθαρίστου 
Εθνικού Εισοδήµατος (ΑΕΕ) των χωρών µελών της DAC. Οι χώρες µέλη της DAC που είναι 
συγχρόνως και µέλη της Ε.Ε (15 σε αριθµό) ηύξησαν τη συνδυασµένη ODA που παρείχαν 
κατά 2,90% σε πραγµατικούς όρους, στο ύψος των 42,90 δισ. ∆ολ. ΗΠΑ ή στο 0,36% του 
ΑΕΕ τους. Το ποσό αυτό απετέλεσε το 55% της παρασχεθείσης ODA από το σύνολο των 
χωρών µελών της DAC. 
 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι παρά τα δύσκολα δηµοσιονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
Ελλάς, η συνολική ∆ιµερής και Πολυµερής ODA που παρεσχέθη το 2004, από Υπουργεία, 
Νοµικά Πρόσωπα, ΜΚΟ, κλπ., έφθασε τα 464,59 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 373,95 εκατ. ΕΥΡΩ, 
αυξηµένη κατά 102,43 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή περίπου 28%, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος 
2003 (362,16 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ). Η Ελλάς µάλιστα συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών µε τις 
µεγαλύτερες αυξήσεις αναπτυξιακής βοήθειας σε πραγµατικούς όρους το έτος 2004 (13,1%), 
λόγω αυξηµένων δαπανών τεχνικής συνεργασίας και επείγουσας βοήθειας.  
 
Σηµαντικό γεγονός αποτελεί η διαχρονική αύξηση της παρεχόµενης από την Ελλάδα ODA 
προς διάφορες κατηγορίες χωρών ως εξής: 
 
� Χώρες της Αφρικής γενικά και ειδικά της Υποσαχαρικής Αφρικής 
Στη γεωγραφική αυτή περιφέρεια βρίσκεται η πλειοψηφία των «Λιγότερο Ανεπτυγµένων από 
τις Αναπτυσσόµενες Χώρες» (ΛΑΑΧ), που αποτελούν τις κύριες χώρες στόχους της διεθνούς 
αναπτυξιακής συνεργασίας.   
 
Το έτος 2003 η διµερής ODA που παρασχέθηκε στις χώρες της Αφρικής ανήλθε σε 13,66 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, ενώ το 2002 µόλις 2,24 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Πρόκειται δηλαδή για διαχρονικά 
ουσιαστική αύξηση των διµερών δωρεών ODA από την Ελλάδα προς τις χώρες της Αφρικής.  
 
Ειδικότερα, η συνολική διµερής ODA που παρασχέθηκε από την Ελλάδα στις χώρες της  
Υποσαχαρικής Αφρικής το έτος 2002 ανήλθε στα 1,40 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ εκ των οποίων 1,12 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή τεχνικής συνεργασίας και 0,09 εκατ. ∆ολ. µε τη µορφή 
επείγουσας βοήθειας. Το επόµενο έτος 2003 η παρασχεθείσα ODA αυξήθηκε κατά 1,65 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 120% και ανήλθε στα 3,05 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, ενώ το 2004 η τάση ήταν 
αυξητική. 
  
� Λιγότερο Ανεπτυγµένες από τις Αναπτυσσόµενες Χώρες (ΛΑΑΧ)  
Η παρασχεθείσα από την Ελλάδα διµερής ODA προς τις ΛΑΑΧ αυξάνεται διαχρονικά. 
Συνολικά, την τριετία 2001-2003 η βοήθεια προς τις ΛΑΑΧ έφθασε τα 23,08 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ.  
 
� Περίκλειστες Χώρες 
Η διµερής ODA της Ελλάδος προς τις Περίκλειστες Χώρες κυµάνθηκε σε υψηλά επίπεδα 
κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Ειδικότερα, το 2001 ανήλθε σε 7,09 εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ, ενώ το 2002 αυξήθηκε κατά 52,13 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ και ανήλθε σε 59,22 εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ. Το επόµενο έτος έφθασε τα 16,56 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Συνολικά, την τριετία 2001-2003 η 
βοήθεια προς τις Περίκλειστες Χώρες έφθασε τα 82,88 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ.    
 
� Μικρές Νησιωτικές Χώρες 
Η διµερής ODA που παρασχέθηκε από την Ελλάδα στις Μικρές Νησιωτικές Χώρες το έτος 
2002 ανήλθε σε 0,12 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Το επόµενο έτος 2003 η παρασχεθείσα ODA έφθασε 
τα 0,09 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Συνολικά, την τριετία 2001-2003 η βοήθεια προς τις Μικρές 
Νησιωτικές Χώρες έφθασε τα 0,23 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ.     
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� Χώρες προτεραιότητος της HELLENIC AID 
Το ύψος των 526,29 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ έφθασε η διµερής ODA που παρασχέθηκε από την 
Ελλάδα στις χώρες προτεραιότητος της, κατά την τετραετία 2001-2004. Συγκεκριµένα, το 
2001 ανήλθε σε 74,49 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, το επόµενο έτος σε 93,52 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, το 2003 σε 
194,55 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ και το 2004 σε 163,73 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [VII]).    
 
 
 

 
9.2 

 

 
Πολυµερής σε σύγκριση µε τη διµερή ODA 
 

 
Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του 2ου ΠΠΑΣΒΕ, οι συνολικές δαπάνες για παροχή  
πολυµερούς ODA θα παραµείνουν σχεδόν σταθερές, γύρω στο 0,10% του ΑΕΕ. Η εικόνα 
που διαµορφώθηκε εµφαίνεται στο ΠΛΑΙΣΙΟ [9- 3].   
 

ΠΛΑΙΣΙΟ   9- 3 
 

Πολυµερής ODA 
 
� έτος 1997:   ποσοστό 0,11 % του ΑΕΠ   ή   136,31 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ  
� έτος 1998:   ποσοστό 0,10 % του ΑΕΠ   ή   118,47 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ  
� έτος 1999:   ποσοστό 0,10 % του ΑΕΠ   ή   118,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ  
� έτος 2000:   ποσοστό 0,11 % του ΑΕΠ   ή   129,41 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   
� έτος 2001:   ποσοστό 0,10 % του ΑΕΕ   ή   119,02 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
� έτος 2002:   ποσοστό 0,13 % του ΑΕΕ   ή   169,17 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
� έτος 2003:   ποσοστό 0,08 % του ΑΕΕ   ή   133,90 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

 
 
Το έτος 2004 η συνολική κρατική αναπτυξιακή βοήθεια της Ελλάδος (διµερής και πολυµερής 
– ODA) ανήλθε στο ποσό των 464,59 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή ποσοστό 0,23% του ΑΕΕ. Σε σχέση 
µε το προηγούµενο έτος, αύξηση κατά 102,43 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή περίπου 28%. Η πολυµερής 
ODA έφθασε τα 160,78 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,08% του ΑΕΕ, ενώ η διµερής ODA τα 303,81 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,15% του ΑΕΕ. Στο σύνολο της ODA το µερίδιο της πολυµερούς ήταν 
35% και της διµερούς 65%. Το ποσοστό της διµερούς και πολυµερούς ODA ως προς το ΑΕΕ 
αυξήθηκε αντιστοίχως σε 0,23% το 2004, από 0,21% το έτος 2003. 
 
(βλέπε ΠΙΝΑΚΑ [1B] και ΓΡΑΦΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  [Α1]) 
 
Παρόλα αυτά στους στατιστικούς πίνακες της DAC η Ελλάς εµφανίζεται να µην έχει ταχεία 
πρόοδο στην πορεία επίτευξης του ελάχιστου στόχου, που είναι δαπάνη του 0,33% του ΑΕΕ 
για διµερή και πολυµερή ODA µέχρι το έτος 2006. Επίσης, προκύπτει χειροτέρευση της 
θέσης της Ελλάδος, σε σχέση µε τις άλλες χώρες µέλη της DAC, τόσο ως προς το ύψος της 
παρασχεθείσης κατά το 2004 διµερούς και πολυµερούς ODA, όσο και ως προς το ποσοστό 
αυτής σε σχέση µε το ΑΕΕ. Σύµφωνα µε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία έτους 2004, η 
Χώρα µας βρέθηκε στην 20η θέση µεταξύ των 22 χωρών µελών της DAC ως προς το ύψος 
της παρασχεθείσης ODA (464,59 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ) και στη 19η θέση ως προς το λόγο ODA 
προς ΑΕΕ (0,23%). Το 2003 η Ελλάς βρισκόταν αντιστοίχως στις 19η και 17η θέσεις, ενώ το 
2002 στις 20η και 20η θέσεις αντιστοίχως.  
 
(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ [VIΙΙ] και [IΧ]) 
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Κύριοι αποδέκτες της παρασχεθείσας από την Ελλάδα Πολυµερούς ODA κατά το 2004 ήταν 
η Ε.Ε, ο Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών και οι θυγατρικοί του, η Παγκόσµια Τράπεζα µε 
τους θυγατρικούς Οργανισµούς της και άλλοι Οργανισµοί.  
 
(βλέπε περισσότερες λεπτοµέρειες στο Κεφάλαιο [12])   
  
Η συνολική εικόνα της αναπτυξιακής βοήθειας που παρασχέθηκε από τη Χώρα µας εντός 
του 2004 (κρατική διµερής και πολυµερής ODA και OA) εµφαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ [1Β]. 
 
 
 

 
9.3 

 

 
∆ιεθνείς δεσµεύσεις της Χώρας αναφορικά µε τις δαπάνες ODA, λόγος-
αναλογία ODA/ΑΕΕ και στόχοι 
 

 
Η Ε.Ε επιδιώκει να διατηρήσει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση των MDGs. Για το λόγο αυτό 
τον Μάϊο του 2005 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε µια φιλόδοξη απόφαση που αφορούσε 
στην αύξηση της  ODA, στη βελτίωση της ποιότητός της και στην ταχεία παροχή της, εν όψει 
της σηµαντικής Συνόδου της Νέας Υόρκης µε αντικείµενο την πορεία επίτευξης των 
αναπτυξιακών «Στόχων της Χιλιετίας» (MDGs+5) το Σεπτέµβριο του 2005.  
 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι έπρεπε να γίνει σύνθεση πολλών και διαφορετικών απόψεων, η 
διαπραγµάτευση ήταν µακρά και επίπονη. Προτάσεις-Στόχοι της Ε.Ε, η αύξηση του 
ποσοστού ODA που θα δαπανήσουν τα ΚΜ από τον κρατικό τους προϋπολογισµό µέχρι το 
2010 ιδίως προς την Υποσαχαρική Αφρική (0,51% του ΑΕΕ για τα «παλαιά» ΚΜ και 0,17% 
του ΑΕΕ για τα «νέα» ΚΜ), µέσω της ευαισθητοποίησης τόσο των κυβερνήσεών, όσο και της 
κοινής γνώµης. Σαν αποτέλεσµα αναµένεται να επιτευχθεί υψηλός µέσος όρος για την Ε.Ε 
που υπολογίζεται να φθάσει το 0,56% του ΑΕΕ µέχρι το έτος 2010, καθιστώντας την Ε.Ε 
διεθνή «υπερδύναµη» στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας (σήµερα η Ε.Ε παρέχει το 52% 
της παγκόσµιας βοήθειας).  
 
Η Ελλάς συµφωνεί µε το πακέτο φιλόδοξων προτάσεων που παρουσίασε η Επιτροπή της 
Ε.Ε στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει ηγετική συµβολή της Ένωσης σε µια κρίσιµη φάση 
για την παγκόσµια ανάπτυξη. Η Χώρα µας υποστηρίζει την αλληλεγγύη  που επιδεικνύει ο 
µεγαλύτερος παγκόσµιος δωρητής έναντι του αναπτυσσόµενου κόσµου και πιστεύει ότι η 
Ε.Ε έχει τη βαρύτητα να κινήσει διαδικασίες για την ταχύτερη υλοποίηση των στόχων της 
χιλιετίας.      
 
Στο πλαίσιο αυτό η Χώρα µας έχει θέσει ένα νέο στόχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 2ου 
ΠΠΑΣΒΕ. Να επεκτείνει προοδευτικά πολυετείς αναπτυξιακές δραστηριότητες και να 
συνεχίσει να αυξάνει το ποσοστό της ODA (βοήθεια παρεχόµενη µόνο στις πιο φτωχές από 
τις αναπτυσσόµενες χώρες) ως προς το ΑΕΕ. Η Ελλάς δεσµεύθηκε για την επίτευξη του 
υπόψη στόχου σε τρία διεθνή “fora”, ήτοι: στη «Σύνοδο της Μαδρίτης» στο πλαίσιο της Ε.Ε, 
κατά τη διάρκεια του «Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για τη Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης» που 
διεξήχθη στο Monterrey του Mexico (Μάρτιος 2002) και στην DAC. Η δέσµευση συνίσταται 
στην αύξηση της συνδυασµένης ODA (διµερούς και πολυµερούς) από το 0,20% του ΑΕΕ το 
2002, στο 0,33% µέχρι το έτος 2006 και στο 0,51% µέχρι το έτος 2010. Η DAC κατήρτισε 
σχετικά τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ [X]. Στο πνεύµα αυτό η Ελλάς καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια και εκφράζει την ευχή να δυνηθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, 
παρά το ότι αντιµετωπίζει σοβαρές δηµοσιονοµικές δυσχέρειες, οι οποίες εν µέρει οφείλονται 
στις δαπάνες για µέγιστη ασφάλεια που παρείχε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των 
Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. 
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Συγχρόνως, η Χώρα µας θα συνεχίσει να συµµετέχει ενεργώς και µε εποικοδοµητικό τρόπο 
στις συζητήσεις τις σχετικές µε τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης. Προς την κατεύθυνση αυτή 
έχει ήδη ξεκινήσει σε εθνικό επίπεδο την αναζήτηση καινοτόµων πηγών χρηµατοδότησης 
που θα συµπληρώσουν τις σχετικές µε την ανάπτυξη πιστώσεις του κρατικού 
προϋπολογισµού.     
 
Η υλοποίηση του έτους 2002 έφθασε το στόχο της ODA (διµερούς και πολυµερούς) στο 
ύψος του 0,21% του ΑΕΕ, µε δαπάνες 276,14 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Το 2003 παρά τη µεγάλη 
αύξηση των δαπανών διµερούς και πολυµερούς ODA, καθώς οι δαπάνες ανήλθαν στα 
362,16 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ (αύξηση 86,02 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 31% σε σχέση µε το 2002), το 
ποσοστό ODA ως προς το ΑΕΕ παρέµεινε σταθερό (0,21%), κυρίως λόγω της µεγάλης 
αύξησης του ΑΕΕ σχεδόν κατά 8%, συµπεριλαµβανοµένου και του πληθωρισµού. Το 
επόµενο έτος 2004 η συνολική ODA ανήλθε σε 464,60 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ (αύξηση 102,50 εκατ. 
∆ολ. ΗΠΑ ή περίπου 28% σε σχέση µε το 2003), το δε ποσοστό ODA ως προς το ΑΕΕ 
ανήλθε στο 0,23 % (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ [2]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµείωση: 
Η παρούσα Έκθεση περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία για τα έτη 1997-2004. Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2005 
θα είναι διαθέσιµα περί το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2006. 
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Στατιστική Αναφορά  
Στοιχείων Αναπτυξιακής Βοήθειας 
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10. 
 

 
Στατιστική Αναφορά Στοιχείων Αναπτυξιακής Βοήθειας  

 
 

 
 

10.1 
 

 
Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του στατιστικού συστήµατος της DAC 
 

 
Το «Στατιστικό Σύστηµα» αποτελεί για κάθε Κρατική Υπηρεσία παροχής αναπτυξιακής 
βοήθειας, το κεντρικό νευρικό της σύστηµα. Παρέχει πολυεπίπεδα, ουσιαστική και αναλυτική 
πληροφόρηση για να καλύπτει, τόσο τις υποχρεώσεις της Ελλάδος στο εξωτερικό, όσο και 
τις ανάγκες εσωτερικού (ανάδραση αποτελεσµάτων πολιτικής, διαµόρφωση πολιτικής, 
πληροφόρηση, κλπ.)  
  
Ειδικότερα:    
 
Κάλυψη στατιστικών αναγκών εξωτερικού  
� Συµπλήρωση και αποστολή το Μάρτιο, τον Ιούλιο και το Σεπτέµβριο εκάστου έτους, 

Στατιστικών Ερωτηµατολογίων Αναπτυξιακής Συνεργασίας που οφείλει συµβατικά η 
Υ∆ΑΣ να συµπληρώνει και να αποστέλλει στην ∆/νση Στατιστικής της Επιτροπής 
Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee – DAC) του ΟΟΣΑ στο 
Παρίσι.     

� Συµπλήρωση και αποστολή στις Υπηρεσίες της Ε.Ε Στατιστικών Ερωτηµατολογίων για 
θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας (καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστου έτους). 

� Συµπλήρωση και αποστολή Στατιστικών Ερωτηµατολογίων σε άλλους ∆ιεθνείς 
Αναπτυξιακούς Οργανισµούς των Η.Ε, άλλους αλλοδαπούς κρατικούς Φορείς, 
Πανεπιστήµια, Ινστιτούτα κλπ. (καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστου έτους). 

� Συµπλήρωση και αποστολή Στατιστικών Ερωτηµατολογίων σε οµοειδείς προς την 
HELLENIC AID Υπηρεσίες άλλων Χωρών Μελών της DAC (καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστου 
έτους).  

 
Κάλυψη στατιστικών αναγκών εσωτερικού  
� Ιεραρχίας ΥΠΕΞ 
� Υ∆ΑΣ 
� Άλλων ∆/νσεων ΥΠΕΞ 
� Αιτηµάτων Πρεσβειών και Μονίµων Αντιπροσωπειών 
� Αιτηµάτων Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
� Άλλων Υπουργείων 
 
Η Χώρα µας ως πλήρες µέλος της DAC/ΟΟΣΑ έχει την υποχρέωση της κατ’ έτος αποστολής 
στην Επιτροπή τριών (3) Στατιστικών Ερωτηµατολογίων στα οποία αποτυπώνεται αναλυτικά 
η συνολική, κάθε µορφής αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχεται σε αναπτυσσόµενες χώρες 
και χώρες µε οικονοµίες σε µετάβαση.  
 
Η διαδικασία που ακολουθείται από το Γραφείο Στατιστικής της αρµόδιας Υ∆ΑΣ-2 ∆/νσης για 
τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, έχει ως εξής:  
 
ΦΑΣΗ Α΄: Συµπλήρωση Προκαταρκτικού Ερωτηµατολογίου Στατιστικής της DAC 
                (Advanced Questionnaire) 
 
Το Φεβρουάριο εκάστου έτους αποστέλλεται από την Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση του ΥΠΕΞ προς 
συµπλήρωση σε διακόσιους και πλέον αποδέκτες (Υπουργεία, Τράπεζα της Ελλάδος,  
∆ηµόσιους Φορείς και Οργανισµούς, Περιφέρειες, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Ιερές 
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Μητροπόλεις, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ∆ήµους κ.α) «Τεχνικό ∆ελτίο Στατιστικής» της Υ∆ΑΣ (σε ηλεκτρονική 
µορφή µέσω e-mail) µε σκοπό την καταγραφή της παρεχόµενης από την Ελλάδα διµερούς 
και πολυµερούς αναπτυξιακής βοήθειας προς τις αναπτυσσόµενες και υπό µετάβαση χώρες. 
∆ηλαδή, ζητούνται από τους παραπάνω φορείς στοιχεία δράσεων, προγραµµάτων, έργων 
υποδοµών και άλλων συναφών µορφών αναπτυξιακής  βοήθειας, που έχουν υλοποιηθεί 
κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. 

 
Στη συνέχεια η Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση παραλαµβάνει και επεξεργάζεται σε πρώτο στάδιο τα 
συµπληρωµένα «Τεχνικά ∆ελτία Στατιστικής» και ακολούθως, αφού συµπληρωθεί το 
«Προκαταρκτικό Ερωτηµατολόγιο της DAC», αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση Στατιστικής της 
DAC µέχρι τα µέσα Απριλίου. 

 
ΦΑΣΗ Β΄: Συµπλήρωση του Κύριου Ερωτηµατολογίου Στατιστικής της DAC  
                 (Main DAC Questionnaire) 
 
Η Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση αφού επεξεργασθεί περαιτέρω, σε δεύτερο στάδιο τα «Τεχνικά ∆ελτία 
Στατιστικής» που έχουν συµπληρώσει οι προηγουµένως αναφερθέντες Φορείς, 
συµπληρώνει το «Κύριο Ερωτηµατολόγιο της DAC», το οποίο αποστέλλει στη ∆ιεύθυνση 
Στατιστικής της DAC µέχρι τα µέσα Ιουλίου. 

 
 ΦΑΣΗ Γ΄: Συµπλήρωση του Ερωτηµατολογίου  
                  “CREDITOR REPORTING SYSTEM” (CRS) της DAC 

 
Κατά την τρίτη φάση γίνεται περαιτέρω επεξεργασία των «Τεχνικών ∆ελτίων Στατιστικής» και 
συµπληρώνεται, µε περισσότερο λεπτοµερή στοιχεία, το Ερωτηµατολόγιο “Creditor 
Reporting System (CRS) της DAC” που αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση Στατιστικής της DAC 
εντός του Σεπτεµβρίου. Σηµειωτέον ότι το ερωτηµατολόγιο αυτό είναι σε κωδικοποιηµένη 
µορφή.   
 
Το Στατιστικό Σύστηµα Αναφοράς Στοιχείων Αναπτυξιακής Βοήθειας της HELLENIC AID 
αποτελείται από τρεις αυτόνοµους και διακριτούς τοµείς, που ενσωµατώνονται σε µια ενιαία 
µορφή : 
 
� Τα Ερωτηµατολόγια Τεχνικών Πληροφοριών (Τεχνικά ∆ελτία)  
Αναπτύχθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των οδηγιών της DAC (Οδηγίες Στατιστικών 
Αναφορών). Παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τη συµµετοχή όλων 
των Ελληνικών Φορέων στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας. 
� Η Βάση ∆εδοµένων  
Αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του συστήµατος και χωρίζεται σε τρεις τοµείς:  

- εισαγωγή δεδοµένων,  
- επεξεργασία δεδοµένων και  
- εκτύπωση δεδοµένων.  

΄Εχει κατασκευαστεί πάνω σε ένα σύνηθες λογισµικό βάσης δεδοµένων. 
� Το Σύστηµα  
Είναι άµεσα συνδεδεµένο µε ένα λογισµικό φύλλο από όπου εκτυπώνονται όλα τα 
απαραίτητα ερωτηµατολόγια της DAC. Με βάση αυτά τα εργαλεία, είναι εύκολο να προβεί 
κανείς σε µια πιθανή επέκταση του Συστήµατος και/ή σε µια αναπροσαρµογή τού, όποτε 
αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 
Όλο το σύστηµα είναι σχεδιασµένο στη βάση δεδοµένων Access για το λειτουργικό σύστηµα 
Windows 95. Όλα τα προγράµµατα είναι βασισµένα πάνω στη γλώσσα SQL, η οποία 
αποτελεί διεθνές standard και εξυπηρετεί µελλοντικές επεκτάσεις του συστήµατος. Το 
σύστηµα συνδέεται απευθείας µε το πρόγραµµα Excel, από το οποίο εκτυπώνωνται τα 
απαραίτητα ερωτηµατολόγια DAC. Με βάση αυτά τα εργαλεία υπάρχει η δυνατότητα 
επέκτασης και αναπροσαρµογής του συστήµατος όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.     
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Το υπόψη σύστηµα δέχθηκε συνεχείς βελτιώσεις και επεκτάσεις, σύµφωνα µε τις ανάγκες 
που προέκυπταν κατ’ έτος, προκειµένου να καλύπτει αφενός τις διευρυνόµενες 
δραστηριότητες της Ελλάδος στην παροχή διµερούς κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας και 
βοήθειας και αφετέρου τις µετεξελισσόµενες απαιτήσεις του στατιστικού συστήµατος της 
DAC.  
 
Στο χρονικό διάστηµα 1997-2004 διαπιστώθηκε τόσο από το ΥΠΕΞ όσο και από τις καθ’ 
ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες της DAC, ότι το µηχανογραφικό σύστηµα στατιστικής 
παρακολούθησης της Ελλάδος σχεδιάσθηκε σωστά και λειτουργεί µε ικανοποιητικό τρόπο. 
Σύµφωνα µάλιστα µε τις ετήσιες εκθέσεις της DAC (Νοέµβριος 2004 & 2005) σχετικά µε την 
απόδοση των Κρατών Μελών ως προς την αρτιότητα της συµπλήρωσης των ετήσιων 
ερωτηµατολογίων στατιστικής, η Ελλάς καταλαµβάνει για το έτος 2004 την τρίτη θέση µεταξύ 
των 23 Κρατών Μελών και µε βαθµολογία 19, ενώ για το έτος 2005 και πάλι την τρίτη θέση 
µε βαθµολογία 20 (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ [XI] και [XII]).   
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11. 
 

 
Σύσταση της Βοήθειας και Τοµεακή Κατανοµή της  

 
 
 

 
11.1 

 

 
Εξελίξεις στη σύσταση της βοήθειας  
 

 
Τα έργα και τα προγράµµατα διεθνούς αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελούν 
µέρος της αναπτυξιακής διπλωµατίας και ουσιαστικό τµήµα της εξωτερικής πολιτικής της 
Ελλάδος. Με γνώµονα αυτό, τις συστάσεις της πρώτης αξιολόγησης των πολιτικών και των 
προγραµµάτων της Ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας από την DAC, καθώς και τους 
«Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας» (MDGs) (κυρίως µείωση κατά 50% του επιπέδου της 
φτώχειας µέχρι το έτος 2015), η σύσταση της Ελληνικής διµερούς κρατικής αναπτυξιακής 
βοήθειας (ODA/OA), έχει ως εξής: 

 
 

11.1.1 Αναπτυξιακά Προγράµµατα  
 

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

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

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

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

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

� συµβάλλουν στην ανασυγκρότηση των αναπτυσσοµένων χωρών 
 
 

11.1.2 Προγράµµατα Επείγουσας Ανθρωπιστικής και Επισιτιστικής Βοήθειας  
 

Τα προγράµµατα επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρονται σε καταστάσεις όπου 
µια κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη. Απαιτούν προϋπάρχουσα υποδοµή, ετοιµότητα, και εµπειρία 
της οργάνωσης που προτίθεται να τα υλοποιήσει. Είναι δράσεις άµεσης ενέργειας και 
υλοποιούνται σε συνεργασία και υπό την εποπτεία των ∆ιεθνών Οργανισµών και του 
∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Παρέχουν βοήθεια άµεσης ανάγκης, π.χ. τρόφιµα, πόσιµο νερό, 
είδη υγιεινής, κλινοσκεπάσµατα, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, είδη ένδυσης, µεταφορά 
ατόµων, δηµιουργία και διαχείριση καταυλισµών, καθώς και χορήγηση επισιτιστικής 
βοήθειας. 
 
Τα προγράµµατα επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας αποβλέπουν κυρίως:  
� να παρέχουν βοήθεια και ανακούφιση σε πληθυσµούς που υποφέρουν από πολυετείς 

κρίσεις (συρράξεις, εµφυλίους πολέµους)  
� να µεταφέρουν και να διανείµουν τη βοήθεια στους πάσχοντες  
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� να βοηθήσουν τους πρόσφυγες και τους εκτοπισµένους στις χώρες και στις περιοχές 
όπου έχουν βρει καταφύγιο και στη συνέχεια για να επανεγκατασταθούν στην πατρίδα 
τους.  

� να υλοποιούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εργασίες επισκευών βασικών υποδοµών µε 
σκοπό τη δυνατότητα βασικής αυτοεξυπηρέτησης των πληγέντων, σταθεροποίησης της 
οικονοµίας και της κοινωνικής κατάστασης, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη µετάβαση στη 
φάση της αποκατάστασης και ανάπτυξης.  

� να σχεδιάζονται έτσι ώστε ει δυνατόν να προλαµβάνουν συρράξεις και συγκρούσεις και 
να συµβάλουν στην επίτευξη κλίµατος σταθερότητος.  

 
 

11.1.3 Προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης  
 

Ο όρος «αναπτυξιακή εκπαίδευση» περιλαµβάνει διεθνώς όλες εκείνες τις δραστηριότητες 
και τις δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης οι οποίες αναφέρονται σε χώρες του 
αναπτυσσόµενου κόσµου. Οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ για την ανάπτυξη, χαρακτηρίζουν µε αυτό 
τον όρο ένα σύνολο δράσεων που έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνονται σε 
κοινωνικούς εταίρους, σε φοιτητές, σε νέους και στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, µε 
στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενηµέρωση σε θέµατα που θίγουν τις σχέσεις Βορρά- 
Νότου και την προώθηση του εθελοντισµού, τόσο στις δωρήτριες, όσο και στις αποδέκτριες 
χώρες. 
 
 
 

 
11.2 

 

 
∆οµή της Αναπτυξιακής Βοήθειας κατά Τοµέα 
 

 
Με βάση τους MDGs, οι τοµείς προτεραιότητος της Ελληνικής αναπτυξιακής συνεργασίας 
είναι οι ακόλουθοι: 
 
� Προγράµµατα υποδοµών στον τοµέα της βασικής και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

καθώς και στον τοµέα της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης και κυρίως αυτής 
που δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας 

� Προγράµµατα υποδοµών στον τοµέα της υγείας, των µικρών ιατρικών κέντρων 
περίθαλψης, κυρίως για παιδιά και γυναίκες που αποτελούν τις πλέον µειονεκτούσες 
οµάδες του πληθυσµού των ΛΑΑΧ 

� Προγράµµατα στον τοµέα της ύδρευσης και του ποσίµου ύδατος, των µικρών 
φραγµάτων, της επιδιόρθωσης κατοικιών, καθώς και των βασικών κοινωνικών υποδοµών 
χωριών ή µικρών πόλεων 

� Προγράµµατα περιβαλλοντικής προστασίας και γεωργικής ανάπτυξης, επισκευής 
γεωργικών µηχανηµάτων, νέων καλλιεργειών και όλα τα προγράµµατα δηµιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας και δηµιουργίας εισοδηµάτων 

� Προγράµµατα οικοδόµησης και ενδυνάµωσης θεσµών, ενίσχυσης εκδηµοκρατισµού και 
ενίσχυσης της θέσης των νέων και των γυναικών για την ισότιµη πρόσβασή τους στους 
τοµείς της βασικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της υγείας, των χρηµατοδοτήσεων κ.α. 

 
Ακολουθεί µια αναλυτική, συνολική θεώρηση που παρουσιάζει τα βασικά στατιστικά στοιχεία 
κατά είδος βοήθειας (βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ [3] για συγκεντρωτικά στοιχεία χωρών Κατηγορίας Ι 
και ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ [VΙ] για τα έτη 2002-2004) και κατά τοµέα βοήθειας για το έτος 
2004 (βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ [4] για συγκεντρωτικά στοιχεία χωρών Κατηγορίας Ι και ΙΙ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ [VΙ]). Οι πενταψήφιοι κωδικοί των τοµέων είναι σύµφωνοι µε το έγγραφο 
της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ µε στοιχεία: 
DCD/DAC/STAT(2004)6/REV2. 
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11.2.1      Κοινωνική Υποδοµή και Κοινωνικές Υπηρεσίες  

 
Κατά τη διάρκεια του 2004, αυτός ο κύριος τοµέας προτεραιότητος για την Ελλάδα που αφορά 
κυρίως σε ενέργειες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού των αποδεκτριών βοήθειας 
χωρών, έλαβε το 78,66% των συνολικών πιστώσεων της διµερούς κρατικής αναπτυξιακής 
βοήθειας (ODA) και κρατικής βοήθειας (OA), δηλαδή 278,80 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις 
πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 244,42 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 196,73 εκατ. ΕΥΡΩ. Όλες οι 
δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

1. Επενδύσεις  13,01 16,17 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 146,03 181,41 
4. Λοιπή Βοήθεια  37,69 46,83 

ΣΥΝΟΛΟ   196,73 244,42 

 
 

11.2.1.1 Εκπαίδευση 
 
Ο τοµέας αυτός αποτελεί για την Ελλάδα προτεραιότητα και γι’ αυτόν το λόγο δίδεται κάθε 
χρόνο ιδιαίτερη έµφαση και καταβάλλονται πρόσθετες προσπάθειες. Το 2004 
χρηµατοδοτήθηκε µε το 25,80% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ, δηλαδή µε 91,46 εκατ. 
∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 83,34 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 67,08 εκατ. 
ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 11110   Εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση (0,04 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,04 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 11120   Εκπαιδευτική υποδοµή και κατάρτιση (14,51 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 11,68 εκ. ΕΥΡΩ) 
� 11220   Βασική εκπαίδευση (22,73 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 18,30 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 11240   Προσχολική εκπαίδευση (17,51 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 14,09 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 11320   ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (26,87 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 21,63 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 11330   Επαγγελµατική εκπαίδευση (9,67 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 7,78 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 11420   Τριτοβάθµια εκπαίδευση (0,08 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,07 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 11430   Τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση (0,04 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,03 εκατ. ΕΥΡΩ) 

 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
 

Τοµέας: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: ∆απάνες ODA έτος 2004  
Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 

σε εκατ. ΕΥΡΩ 
∆απάνη 

σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  3,07 3,81 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 64,01 79,53 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,01 0,01 

ΣΥΝΟΛΟ   67,08 83,34 

 
 
11.2.1.2 Υγεία 

 
Το 2004, το 4,34% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα της Υγείας, 
δηλαδή 15,40 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 13,82 εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ ή 11,12 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
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� 12110   Πολιτική και διοίκηση του τοµέα υγείας (0,19 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,15 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 12181   Ιατρική εκπαίδευση και εξάσκηση (0,90 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,72 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 12191   Ιατρικές υπηρεσίες (3,04 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 2,44 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 12220   Πρωτοβάθµια ιατρική περίθαλψη (7,11 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 5,72 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 12230   Βασική ιατρική υποδοµή (3,32 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 2,68 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 12240   ∆ιατροφή (0,42 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,34 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 12250   Έλεγχος µεταδοτικών ασθενειών (0,41 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,33 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 12281   Εκπαίδευση σε θέµατα υγιεινής (0,02 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,02 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΥΓΕΙΑ: ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

1. Επενδύσεις  1,68 2,10 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 3,41 4,24 
4. Λοιπή Βοήθεια  6,03 7,49 

ΣΥΝΟΛΟ   11,12 13,82 

 
 

11.2.1.3 Προγράµµατα και πολιτικές για τον πληθυσµό και την αναπαραγωγική υγεία  
 
Το 0,17% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα των προγραµµάτων και 
των πολιτικών για τον πληθυσµό και την αναπαραγωγική υγεία, δηλαδή 0,60 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. 
Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 0,58 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,47 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 13040   Έλεγχος σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων [περιλαµβάνεται το AIDS]  
                     (0,58 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,49 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ:  

∆απάνες ODA έτος 2004  
Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 

σε εκατ. ΕΥΡΩ 
∆απάνη 

σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,06 0,08 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,35 0,44 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,06 0,06 

ΣΥΝΟΛΟ   0,47 0,58 

 
 

11.2.1.4 Παροχή ύδατος και απολύµανση 
 
Ποσοστό 0,40% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα της παροχής και 
απολύµανσης ύδατος, δηλαδή 1,42 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε 
σε 1,39 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 1,12 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 14010   Πολιτική και διοίκηση υδάτινων πόρων (0,14 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,11 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 14015   Προστασία υδάτινων πόρων (0,07 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,06 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 14020   Ύδατα και απολύµανση (0,35 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,29 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 14030   Πόσιµο ύδωρ και βασική απολύµανση (0,73 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,59 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 14040   Ανάπτυξη ποταµών (0,12 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 
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 Τοµέας: ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,79 0,98 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,33 0,41 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   1,12 1,39 

 
 

11.2.1.5 ∆ιοίκηση και αστική κοινωνία 
 
Το 2004, το 13,47% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα της διοίκησης 
και αστικής κοινωνίας, δηλαδή 47,76 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε 
σε 46,68 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 37,57 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 15010   Οικονοµική & αναπτυξιακή πολιτική / σχεδιασµός  
                    (0,22 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,18 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 15030   Ανάπτυξη του νοµικού και δικαϊκού συστήµατος  
                    (1,71 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 1,37 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 15040   Κρατική διοίκηση (2,52 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 2,02 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 15050   Ενίσχυση της αστικής κοινωνίας (0,90 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,72 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 15061   Αποκατάσταση της ειρήνης µετά από συρράξεις [ΟΗΕ]  
                    (38,98 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 31,38 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 15062   Εκλογές (0,75 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,60 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 15063   Ανθρώπινα δικαιώµατα (0,33 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,27 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 15066   Άρση ναρκοπεδίων (2,36 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 1,90 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

1. Επενδύσεις  1,49 1,85 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 4,81 5,97 
4. Λοιπή Βοήθεια  31,27 38,86 

ΣΥΝΟΛΟ   37,57 46,68 

 
 

11.2.1.6 Λοιπές κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες 
 

Ποσοστό 34,46% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα των λοιπών 
κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών, δηλαδή 122,16 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις 
αυτές η ODA ανήλθε σε 98,61 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 79,37 εκατ. ΕΥΡΩ.  

 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 16010   Κοινωνικές υπηρεσίες/Υπηρεσίες προνοίας 
                    (7,40 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 5,96 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 16020   Πολιτική και διοίκηση απασχόλησης (0,28 εκ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,22 εκ. ΕΥΡΩ) 
� 16050   Πολυτοµεακή βοήθεια για βασικές κοινωνικές υπηρεσίες  
                    (0,16 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,13 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 16061   Πολιτισµός και αναψυχή (114,32 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 92,02 εκατ. ΕΥΡΩ) 

 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 
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Τοµέας: ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

1. Επενδύσεις  5,92 7,36 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 73,13 90,84 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,32 0,40 

ΣΥΝΟΛΟ   79,37 98,61 

 
 

11.2.2 Οικονοµική Υποδοµή και Οικονοµικές Υπηρεσίες 
 
Κατά τη διάρκεια του 2004 αυτός ο κύριος τοµέας έλαβε το 3,96% των συνολικών πιστώσεων 
της ODA/ΟΑ δηλαδή 14,02 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 8,38 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 6,75 εκατ. ΕΥΡΩ. Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και 
κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

1. Επενδύσεις  4,47 5,55 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 2,28 2,83 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   6,75 8,38 

 
 

11.2.2.1 Μεταφορές  
 
Ποσοστό 3,37% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα των µεταφορών, 
δηλαδή 11,93 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 6,89 εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ ή 5,55 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 21020   Οδικές µεταφορές (5,14 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 4,14 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 21040   Θαλάσσιες και λοιπές µεταφορές  
                     (6,79 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 5,46 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

1. Επενδύσεις  4,14 5,14 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 1,41 1,75 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   5,55 6,89 

 
 

11.2.2.2 Επικοινωνίες  
 
Ποσοστό 0,24% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα των επικοινωνιών, 
δηλαδή 0,84 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 0,84 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
ή 0,68 εκατ. ΕΥΡΩ.  
  
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 22020   Τηλεπικοινωνίες (0,06 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,05 εκατ. ΕΥΡΩ) 
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� 22030   Ραδιόφωνο-Τηλεόραση-Έντυπα Μέσα  
                    (0,04 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,03 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 22040   Τεχνολογία πληροφορικής (0,74 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,60 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,31 0,39 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,37 0,45 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   0,68 0,84 

 
 

11.2.2.3 Ενέργεια 
 

Ποσοστό 0,17% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα της ενέργειας, 
δηλαδή 0,61 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 0,07 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
ή 0,06 εκατ. ΕΥΡΩ.  

 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 23064   Μονάδες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας  
                    (0,54 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,43 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 23067   Ηλιακή ενέργεια 
                    (0,07 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,06 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,06 0,07 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   0,06 0,07 

 
 

11.2.2.4 Ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων  
 
Ποσοστό 0,18% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα της ανάπτυξης 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, δηλαδή 0,64 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η 
ODA ανήλθε σε 0,58 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,47 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 25010   Υπηρεσίες και ιδρύµατα επιχειρηµατικής υποστήριξης  
                    (0,64 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,52 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ : ∆απάνες ODA έτος 2003  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,02 0,02 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,45 0,56 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   0,47 0,58 
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11.2.3 Τοµείς Παραγωγής 

 
Κατά τη διάρκεια του 2004 οι τοµείς αυτοί έλαβαν το 0,75% των συνολικών πιστώσεων 
ODA/ΟΑ, δηλαδή 2,67 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 2,37 εκατ. 
∆ολ. ΗΠΑ ή 1,91 εκατ. ΕΥΡΩ. Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και 
κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 
Σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 1,76 2,19 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,15 0,19 

ΣΥΝΟΛΟ   1,91 2,37 

 
 

11.2.3.1 Γεωργία 
 
Ποσοστό 0,43% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα της γεωργίας, 
δηλαδή 1,53 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 1,33 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
ή 1,07 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 31120   Γεωργική ανάπτυξη (0,12 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 31130   Αγροτική γη (0,08 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,07 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 31163   Κτηνοτροφία (0,06 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,05 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 31164   Αγροτική µεταρρύθµιση (0,05 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,04 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 31181   Αγροτική εκπαίδευση / κατάρτιση  
                    (0,83 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,66 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 31191   Γεωργικές υπηρεσίες (0,06 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,05 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 31192   Προστασία γεωργικής γης & έλεγχος (0,06 εκ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,05 εκ. ΕΥΡΩ) 
� 31194   Αγροτικοί συνεταιρισµοί (0,05 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,04 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 31195   Ζωικό κεφάλαιο (0,21 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,17 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΓΕΩΡΓΙΑ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,93 1,15 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,15 0,19 

ΣΥΝΟΛΟ   1,07 1,33 

 
 

11.2.3.2 Εµπόριο 
 
Ποσοστό 0,18% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα της πολιτικής και 
των κανονισµών εµπορίου, δηλαδή 0,64 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA 
ανήλθε σε 0,57 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,46 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 33181   Εµπόριο – εκπαίδευση (0,64 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,51 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 
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Τοµέας: ΕΜΠΟΡΙΟ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,46 0,57 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   0,46 0,57 

 
 

11.2.3.3 Τουρισµός 
 
Ποσοστό 0,14% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα του τουρισµού, 
δηλαδή 0,50 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 0,47 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
ή 0,38 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 33210   Πολιτική & διοίκηση τουρισµού (0,50 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,40 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,38 0,47 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   0,38 0,47 

 
 

11.2.4 Πολυτοµεακά προγράµµατα 
 

Κατά τη διάρκεια του 2004 αυτός ο τοµέας έλαβε το 3,82% των συνολικών πιστώσεων 
ODA/ΟΑ, δηλαδή 13,55 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 11,69 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 9,41 εκατ. ΕΥΡΩ. Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και 
κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

1. Επενδύσεις  1,17 1,45 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 7,49 9,31 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,75 0,93 

ΣΥΝΟΛΟ   9,41 11,69 

 
 

11.2.4.1 Γενική περιβαλλοντική προστασία 
 
Με κύριο Φορέα υλοποίησης το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ποσοστό 0,87% των συνολικών πιστώσεων 
ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα της γενικής περιβαλλοντικής προστασίας, δηλαδή 3,10 εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 2,83 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 2,28 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 41010   Περιβαλλοντική πολιτική και διοίκηση  
                      (0,92 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,74 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 41030   Βιοποικιλότητα (0,07 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,06 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 41040   Προστασία χώρων και τοποθεσιών  
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�              (1,58 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 1,27 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 41081   Περιβαλλοντική εκπαίδευση / Κατάρτιση  
                      (0,16 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,13 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 41082   Περιβαλλοντική έρευνα (0,38 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,30 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  1,17 1,45 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,37 0,46 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,74 0,93 

ΣΥΝΟΛΟ   2,28 2,83 

 
 

11.2.4.2 Γυναίκες στην αναπτυξιακή διαδικασία    
 
Ποσοστό 0,22% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα της ενεργού ένταξης 
των γυναικών στην ανάπτυξη, δηλαδή 0,78 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA 
ανήλθε σε δηλαδή 0,78 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,63 εκατ. ΕΥΡΩ.  
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 42010   Γυναίκες και ανάπτυξη (0,78 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,63 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,63 0,78 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   0,63 0,78 

 
 

11.2.4.3 Λοιπά πολυτοµεακά προγράµµατα 
 
Ποσοστό 2,73% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα των λοιπών 
πολυτοµεακών προγραµµάτων, δηλαδή 9,67 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA 
ανήλθε σε 8,07 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 6,50 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 43081   Ιδρύµατα επιστήµης και έρευνας (υποτροφίες)  
                    (9,67 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 7,79 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΛΟΙΠΑ ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 6,50 8,07 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   6,50 8,07 
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11.2.5 Βοήθεια σε Είδος και Γενικά Προγράµµατα Βοήθειας 
 

Κατά τη διάρκεια του 2004 αυτός ο τοµέας έλαβε το 1,18% των συνολικών πιστώσεων της 
ODA/ΟΑ, δηλαδή 4,20 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 4,20 εκατ. 
∆ολ. ΗΠΑ ή 3,38 εκατ. ΕΥΡΩ. Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και 
κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 2,92 3,63 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,00 0,00 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,46 0,57 

ΣΥΝΟΛΟ   3,38 4,20 

 
 

11.2.5.1 Γενική στήριξη προϋπολογισµού 
 
Ποσοστό 1,15% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα της γενικής στήριξης 
προϋπολογισµού, δηλαδή 4,08 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 
4,08 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 3,28 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 51010   Βοήθεια διαρθρωτικών ρυθµίσεων  
                    (4,08 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 3,28 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 2,92 3,63 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,00 0,00 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,36 0,45 

ΣΥΝΟΛΟ   3,28 4,08 

 
 

11.2.5.2 Αναπτυξιακή επισιτιστική βοήθεια 
Βοήθεια για εξασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας  

 
Ποσοστό 0,03% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα της αναπτυξιακής 
επισιτιστικής βοήθειας, δηλαδή 0,12 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε 
σε 0,12 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 52010   Προγράµµατα επισιτιστικής βοήθειας  
                    (0,12 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,00 0,00 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,10 0,12 

ΣΥΝΟΛΟ   0,10 0,12 
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11.2.6 Έκτακτη / Επείγουσα βοήθεια 

 
Κατά τη διάρκεια του 2004 αυτός ο τοµέας έλαβε το 6,55% των συνολικών πιστώσεων 
ODA/ΟΑ, δηλαδή 23,20 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 14,83 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 11,94 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΕΚΤΑΚΤΗ / ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,00 0,00 
4. Λοιπή Βοήθεια  11,94 14,83 

ΣΥΝΟΛΟ   11,94 14,83 

 
 

11.2.6.1 Έκτακτη επισιτιστική βοήθεια 
 
Ποσοστό 3,45% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα της έκτακτης 
επισιτιστικής βοήθειας, δηλαδή 12,23 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε 
σε 4,19 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 3,37 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ΟDΑ/ΟΑ: 
� 71010   Έκτακτη επισιτιστική βοήθεια (12,23 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 9,85 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,00 0,00 
4. Λοιπή Βοήθεια  3,37 4,19 

ΣΥΝΟΛΟ   3,37 4,19 

 
 

11.2.6.2 Λοιπή έκτακτη βοήθεια 
 
Ποσοστό 2,62% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα της λοιπούς 
έκτακτης  βοήθειας, δηλαδή 9,28 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 
8,94 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 7,20 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 72010   Λοιπή έκτακτη βοήθεια (6,23 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 5,02 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 72020   Βοήθεια σε πρόσφυγες [στη δωρήτρια χώρα] 
                    (3,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 2,42 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 72030   Βοήθεια σε πρόσφυγες [στην αποδέκτρια χώρα] 
                    (0,05 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,04 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 
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Τοµέας: ΛΟΙΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη σε εκατ. ΕΥΡΩ ∆απάνη εκ. ∆ολ.ΗΠΑ 
1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,00 0,00 
4. Λοιπή Βοήθεια  7,20 8,94 

ΣΥΝΟΛΟ   7,20 8,94 

 
 

11.2.6.3 Βοήθεια ανασυγκρότησης 
 
Κατά τη διάρκεια του 2004 ποσοστό 0,48% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη για 
τον τοµέα αυτό.  Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 1,69 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 1,36 εκατ. 
ΕΥΡΩ.  
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 73010   Βοήθεια ανασυγκρότησης (1,69 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 1,36 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
 

11.2.7 ∆ιοικητικές δαπάνες της δωρήτριας χώρας 
 
Κατά τη διάρκεια του 2004 αυτός ο τοµέας έλαβε το 5,07% των συνολικών πιστώσεων 
ODA/ΟΑ, δηλαδή 17,39 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ.  

 
Τοµέας: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,00 0,00 
4. Λοιπή Βοήθεια  14,00 17,39 

ΣΥΝΟΛΟ   14,00 17,39 

 
 

11.2.7.1 ∆ιοικητικές δαπάνες της δωρήτριας χώρας 
 
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 91010   ∆ιοικητικά κόστη (17,39 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 14,00 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
 

11.2.8 Στήριξη ΜΚΟ 
 
Κατά τη διάρκεια του 2004 αυτός ο τοµέας έλαβε το 0,03% των συνολικών πιστώσεων 
ODA/ΟΑ, δηλαδή 0,11 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 0,11 εκατ. 
∆ολ. ΗΠΑ ή 0,09 εκατ. ΕΥΡΩ. Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και 
κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΚΟ : ∆απάνες ODA έτος 2004 

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,00 0,00 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,09 0,11 

ΣΥΝΟΛΟ          0,09              0,11 
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11.2.8.1 Στήριξη ΜΚΟ 

 
Ποσοστό 0,03% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα στήριξη ΜΚΟ, 
δηλαδή 0,11 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 0,11 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
ή 0,09 εκατ. ΕΥΡΩ. 
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 92000   Υποστήριξη σε ΜΚΟ (0,10 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,08 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 92030   Υποστήριξη σε τοπικούς και περιφερειακούς ΜΚΟ  
                    (0,10 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,08 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
 

11.2.9 Απροσδιόριστα / Μη εντασσόµενα 
 
Κατά τη διάρκεια του 2004 αυτός ο τοµέας έλαβε το 0,13% των συνολικών πιστώσεων 
ODA/ΟΑ, δηλαδή 0,47 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η ODA ανήλθε σε 0,41 εκατ. 
∆ολ. ΗΠΑ ή 0,33 εκατ. ΕΥΡΩ. Οι δαπάνες είχαν τη µορφή δωρεών (grants) και 
κατανεµήθηκαν ως ακολούθως: 

 
Τοµέας: ΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΑ / ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ : ∆απάνες ODA έτος 2004  

Α/Α Είδος Βοήθειας ∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

1. Επενδύσεις  0,00 0,00 
2. Αναπτυξιακά Σχέδια 0,00 0,00 
3. Τεχνική Συνεργασία 0,08 0,10 
4. Λοιπή Βοήθεια  0,25 0,31 

ΣΥΝΟΛΟ   0,33 0,41 

 
 

11.2.9.1 Απροσδιόριστα / Μη εντασσόµενα 
 
Ποσοστό 0,13% των συνολικών πιστώσεων ODA/ΟΑ διετέθη στον τοµέα των 
απροσδιορίστων / µη εντασσοµένων, δηλαδή 0,47 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Από τις πιστώσεις αυτές η 
ODA ανήλθε σε 0,41 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,33 εκατ. ΕΥΡΩ. 
 
Επί µέρους δραστηριότητες ODA/OA: 
� 99800   Απροσδιόριστα/Μη εντασσόµενα  
                    (0,24 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,19 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
� 99810   Απροσδιόριστοι τοµείς (0,15 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,12 εκατ. ΕΥΡΩ) 
� 99820   Προώθηση ενηµέρωσης για την ανάπτυξη  
                      (0,08 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,07 εκατ. ΕΥΡΩ) 
 
 
 

 
11.3 

 

 
∆ράσεις έκτακτης / επείγουσας βοήθειας 
 

 
Η υλοποίηση προγραµµάτων έκτακτης - επείγουσας βοήθειας αποτελεί µορφή δράσης που 
εκφράζει το πνεύµα αλληλεγγύης της Ελλάδος προς τη διεθνή κοινωνία. Η Χώρα µας  
ανταποκρίνεται άµεσα, έγκαιρα και µε πνεύµα αλληλεγγύης οπουδήποτε στον κόσµο 
υπάρχει ανάγκη σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (σεισµοί, 
πυρκαγιές, πληµµύρες, ξηρασίες, λιµοί, ένοπλες συρράξεις, τροµοκρατικές ενέργειες ή άλλου 
είδους απρόβλεπτα γεγονότα) που προκαλούν την ανάγκη άµεσης αποστολής βοήθειας. 
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Πρόκειται για προσπάθεια της οποίας η υλοποίηση είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας των 
∆ιπλωµατικών Αρχών της Ελλάδος στο εξωτερικό, των αρµοδίων κρατικών Υπηρεσιών στο 
κέντρο (ΥΠΕΞ, ΥΠΕΘΑ, ΥΠΕΣ∆∆Α, ΥΠΥΓΚΑ, ΥΠΑΑΤ, ΕΚΑΒ, ΠΣ, κλπ.) καθώς και των 
ΜΚΟ, που αποτελούν έµπρακτη απόδειξη των δυνατοτήτων της Κοινωνίας των Πολιτών, 
προσφέροντας την τεχνογνωσία τους και φέρνοντας την Ελλάδα κοντά σε εκείνους που 
έχουν ανάγκη άµεσης βοήθειας οπουδήποτε στην υδρόγειο.   
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Υ∆ΑΣ-1 ∆/νση συντόνισε την αποστολή δύο ειδών βοήθειας στο 
εξωτερικό. Αφενός σε διµερές επίπεδο µέσω των προγραµµάτων των ΜΚΟ που 
χρηµατοδοτούνται από την HELLENIC AID και αφετέρου σε πολυµερές επίπεδο, 
ανταποκρινόµενη σε εκκλήσεις ∆ιεθνών Οργανισµών.  
 
Τα ανθρωπιστικά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την HELLENIC AID και 
υλοποιούνται από ΜΚΟ έχουν στόχο την παροχή φροντίδας στα θύµατα οιασδήποτε µορφής 
ανθρωπιστικής κρίσης. Η ανθρωπιστική διαχείριση και αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
ανακύπτουν στις περιπτώσεις τέτοιων κρίσεων απασχολεί ιδιαιτέρως την Υ∆ΑΣ. Σε όλες τις 
περιπτώσεις αποστολής επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας µόνιµη µέριµνα της Υ∆ΑΣ-1 
∆/νσης ήταν η εξασφάλιση της παραλαβής του συνόλου της βοήθειας που αντιστοιχούσε 
στον τελικό αποδέκτη. Για το σκοπό αυτό η βοήθεια συνοδευόταν από στέλεχος της 
HELLENIC AID και κατά την παραλαβή εµπλέκονταν σε σηµαντικό βαθµό στελέχη των κατά 
τόπους Ελληνικών Πρεσβειών και ΜΚΟ.   
 
Κατωτέρω παρουσιάζεται σε συντοµία η Ελληνική ανθρωπιστική δράση ανά τον κόσµο τα 
έτη 2004 και 2005. 
 
 

11.3.1 Ανθρωπιστική δράση έτους 2004 
 
• ΙΡΑΝ 
Μετά τον καταστροφικό σεισµό µεγέθους 6,7 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, που έπληξε την 
πόλη Bam της επαρχίας Κερµάν του Ιράν στις 26-12-2003 σκορπίζοντας το θάνατο σε πάνω 
από 20.000 ανθρώπους, το ΥΠΕΞ σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 
Προστασίας απέστειλε δύο µεταφορικά αεροσκάφη της Πολεµικής Αεροπορίας C-130 µε 
ανθρωπιστική βοήθεια (ιατροφαρµακευτικό και παραφαρµακευτικό υλικό, κλινοσκεπάσµατα), 
καθώς και µία οµάδα έρευνας και διάσωσης της ΕΜΑΚ. Η Ελληνική πλευρά διέθεσε, επίσης, 
το ποσό των 0,25 εκατ. ΕΥΡΩ για τις ανάγκες των σεισµοπαθών. 

 
• ΜΑΡΟΚΟ 
Στις 24-2-2004 σεισµική δόνηση εντάσεως 6,5 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ έπληξε την 
περιοχή Al Hosein του Βόριο-Ανατολικού Μαρόκο µε αποτέλεσµα 450 άνθρωποι να χάσουν 
την ζωή τους. Η Ελλάς απέστειλε εντός ολίγων ηµερών δύο αεροσκάφη τύπου C-130 µε 
ανθρωπιστική βοήθεια (ιατροφαρµακευτικό υλικό και κλινοσκεπάσµατα) καθώς και οµάδα 
έρευνας και διάσωσης της ΕΜΑΚ, διασώστες της ΜΚΟ «Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης» και µία 
οµάδα ιατρών από τη ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσµου (Ελληνικό Τµήµα)». 

 
Επίσης, η HELLENIC AID χρηµατοδότησε δράση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας του ΥΠΕΣ∆∆Α, για τη µεταφορά δασοπυροσβεστικού υλικού µε αεροσκάφος   
C-130 στο Μαρόκο, µετά τις εκεί καταστροφικές πυρκαγιές της 27-8-2004, ανταποκρινόµενη 
σε σχετικό αίτηµα για βοήθεια της χώρας αυτής προς την Ε.Ε. 

 
• ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 
Η HELLENIC AID σε συνεργασία µε τη ΜΚΟ «Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης» και τη συνδροµή 
της Οργανωτικής Επιτροπής του «Αθήνα 2004», κατέστησαν δυνατή τη συµµετοχή της 
Ολυµπιακής Οµάδος του Αφγανιστάν στους 28ους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας, µετά 
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από 28 χρόνια απουσίας της, από ανάλογες διοργανώσεις. Στο πλαίσιο της υφιστάµενης 
συµβολής της Ελλάδος για την ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν, το ΥΠΕΞ έκανε τις 
κατάλληλες ενέργειες προκειµένου να εξασφαλισθεί η έλευση της Αφγανικής Οµάδος στη 
χώρα µας, πολύ νωρίτερα από το προβλεπόµενο χρόνο άφιξης των υπόλοιπων οµάδων, 
προκειµένου να προπονηθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις που τους παραχωρήθηκαν στη 
Λέσβο και τη Θεσσαλονίκη. 
 
• ΙΡΑΚ 
Σε συνεργασία µε τη ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσµου», η HELLENIC AID υλοποιεί το πρόγραµµα 
«Αλυσίδα Ελπίδας», το οποίο συνίσταται στην µεταφορά και νοσηλεία σε νοσοκοµεία της 
Χώρας µας, περίπου 60 παιδιών από το Ιράκ, στην πλειονότητά τους θύµατα πολέµου. Ο 
αρχικός σχεδιασµός του προγράµµατος, πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε, 
απετέλεσε συµπέρασµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Αθηνών και υιοθετήθηκε από την 
ECHO. Στο πλαίσιο της εξέλιξης του εν λόγω προγράµµατος, αφίχθησαν στην Αθήνα 2 
Κούρδοι, οι οποίοι είχαν τραυµατιστεί κατά την βοµβιστική επίθεση στα γραφεία PUK και 
KDP, στο Ιράκ. 

 
• ΡΩΣΙΑ 
Το ΥΠΕΞ σε συνεργασία µε τη ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» της Εκκλησίας της Ελλάδος, θέλοντας να 
επιδείξει εµπράκτως τη συµπαράσταση και αλληλεγγύη της Χώρας µας προς το 
δοκιµαζόµενο φίλο Ρωσικό λαό, µετά τα τραγικά γεγονότα στο σχολείο της πόλης Μπεσλάν 
της Βόρειας Οσετίας, χρηµατοδότησε την αποστολή φαρµακευτικής βοήθειας µε αεροσκάφος 
C-130 στις 8-9-2004, προς ανακούφιση των θυµάτων της τροµοκρατικής επίθεσης. Επίσης, 
η HELLENIC AID έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να συµβάλλει οικονοµικά στην 
ανοικοδόµηση Σχολείου και Οικοτροφείου για 200 µαθητές. 

 
• ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ. 
Η Ελλάς διέθεσε το ποσό των 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ προς τις Σεϋχέλλες. 

 
• ΑΪΤΗ 
Μετά τις καταστροφικές πληµµύρες από τον τυφώνα «Jeanne», που έπληξε τον ήδη 
δοκιµαζόµενο από τις εµφύλιες συρράξεις λαό της ∆ηµοκρατίας της Αϊτής, η Χώρα µας 
απεφάσισε να χορηγήσει το ποσό των 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ ως ανθρωπιστική βοήθεια. 
 
• ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 
Ανταποκρινόµενη στην ειδική έκκληση των Η.Ε, η HELLENIC AID διέθεσε το ποσό των 0,05 
εκατ. ΕΥΡΩ στη UNICEF, για παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στους 
πληµµυροπαθείς του Μπαγκλαντές. 

 
• ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ & ΧΩΡΕΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
Μετά από σχετική έκκληση του FAO (Food and Agriculture Organization), η HELLENIC AID 
δεσµεύθηκε να χορηγήσει το ποσό των 0,05 εκατ. ΕΥΡΩ για την καταπολέµηση της 
επιδροµής των ακρίδων στη ∆υτική και Βόρεια Αφρική καθώς και στις χώρες της Ερυθράς 
Θαλάσσης. 

 
• ΑΡΜΕΝΙΑ 
Το ΥΠΕΞ ανταποκρινόµενο στην έκκληση του Παγκοσµίου Οργανισµού Τροφίµων (World 
Food Programme - WFP) των Η.Ε, προχώρησε στη χορήγηση έκτακτης βοήθειας ύψους 
0,10 εκατ. ΕΥΡΩ προς την Αρµενία, µέσω του εν λόγω Οργανισµού, µε τα οποία αγοράστηκε 
αλεύρι και µοιράστηκε σε σχολεία της περιοχής Gegharkunik, µαζί µε σιτηρά του WFP, 
δίνοντας ένα πλήρες µεσηµεριανό γεύµα στους µαθητές των δηµοτικών σχολείων της 
περιοχής. 
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• ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 
Το ΥΠΕΞ διέθεσε το ποσό των 0,16 εκατ. ΕΥΡΩ προς το Ελληνικό Τµήµα της Ύπατης 
Αρµοστείας Προσφύγων των Η.Ε (UNHCR), µετά από έγκριση υποβληθέντος εκ µέρους τους 
Προγράµµατος για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν (βελτίωση της ζωής 
των γυναικών στο Αφγανιστάν µε τη διασφάλιση παροχής ποσίµου ύδατος και την ανάµειξή 
τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των κοινοτήτων). Παράλληλα, το ΥΠΕΞ προχώρησε 
στη χορήγηση ποσού 0,08 εκατ. ΕΥΡΩ προς τον ίδιο Οργανισµό ως συνεισφορά στα 
πλαίσια ενίσχυσης του Γραφείου της για τους πρόσφυγες στη Χώρα µας, το  οποίο έχει 
υποβάλλει διάφορα σχετικά προγράµµατα. 

 
• ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Η χώρα µας διέθεσε το ποσό των 0,36 εκατ. ΕΥΡΩ προς τα νησιωτικά κράτη της Νοτίου 
Αµερικής και συγκεκριµένα:  
- 0,10 εκατ ΕΥΡΩ προς την Αϊτή, ως ανθρωπιστική βοήθεια στο λαό που πέραν από την 
  πολιτική αστάθεια επλήγη σφόδρα από τις πληµµύρες το φθινόπωρο του 2004.  
- 0,10 εκατ ΕΥΡΩ προς τη Γρενάδα,  
- 0,04 εκατ. ΕΥΡΩ προς τη Γουιάνα και  
- από 0,03 εκατ. ΕΥΡΩ προς τα νησιά Palau, St. Kittis and Nevis, Antigua and Barbuda, St. 
   Vincent and Grenadines. 

 
• ΣΟΥ∆ΑΝ 
Η Ελλάς υποστηρίζοντας τις προσπάθειες για την επικράτηση της ειρήνης στην περιοχή του 
Νταρφούρ του Σουδάν κατά το έτος 2004, διέθεσε το ποσό των 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ, ως 
συνεισφορά στην αποστολή πολιτικών παρατηρητών της Αφρικανικής Ένωσης. Επίσης, 
απέστειλε επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια συνολικού ποσού 0,36 εκατ. ΕΥΡΩ για την 
υλοποίηση τριών προγραµµάτων από τρεις ελληνικές ΜΚΟ («Γιατροί Καρδιάς», «Γιατροί του 
Κόσµου», «Μία Γη»). Η εν λόγω βοήθεια περιελάµβανε την αποστολή ιατροφαρµακευτικής 
και επισιτιστικής βοήθειας, καθώς και από ένα πρόγραµµα  εξασφάλισης ποσίµου ύδατος και 
θεραπευτικής διατροφής για τους πρόσφυγες του Νταρφούρ. Επιπλέον, η Χώρα µας κατά το 
2005 διέθεσε το ποσό των 0,12 εκατ. ΕΥΡΩ στην «AMIS II», υποστηρίζοντας εµπράκτως την 
υπογραφή της Συµφωνίας Ειρήνης (“Comprehensive Peace Agreement”), καθώς και 0,05 
εκατ. ΕΥΡΩ προς το “Multi Donors’ Trust Fund” για το Σουδάν, όπως ανακοινώθηκε στη 
∆ιάσκεψη ∆ωρητών για το Σουδάν που διεξήχθη στο Όσλο. Στο µεταξύ αναµένεται η έγκριση 
και άλλων προγραµµάτων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς το Σουδάν από 
Ελληνικές ΜΚΟ, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισµός αναµένεται να ξεπεράσει το ύψος 
των 0,50 εκατ. ΕΥΡΩ. 

 
• ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ  
Η Ελλάς συνεισέφερε το ποσό των 0,05 εκατ. ΕΥΡΩ ως επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια 
προς τους πληγέντες από τους τυφώνες πληθυσµούς στις Φιλιππίνες. 
 
Οι δαπάνες για δράσεις έκτακτης / επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, που υλοποιήθηκαν 
από την Ελλάδα τα έτη 2003-2004, κατά γεωγραφική περιοχή, παρουσιάζονται κατωτέρω. 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ 11- 1 
 Έτος 2003 Έτος 2004 

 
Α/Α 

 
Γεωγραφική Περιοχή  

∆απάνες  
(σε εκατ. 

∆ολ. ΗΠΑ) 

∆απάνες  
(σε εκατ. 
ΕΥΡΩ) 

∆απάνες  
(σε εκατ. 

∆ολ. ΗΠΑ) 

∆απάνες  
(σε εκατ. 
ΕΥΡΩ) 

 Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// 
1. ΕΥΡΩΠΗ 3,99 3,53 4,30 3,46 
2. ΑΦΡΙΚΗ 0,65 0,58 2,54 2,04 
3. ΑΜΕΡΙΚΗ 0,26 0,23 0,23 0,19 
4. ΑΣΙΑ 5,70 5,05 5,64* 4,54* 
5. ΩΚΕΑΝΙΑ 0,00 0,00 0,08 0,06 
 ΣΥΝΟΛΟ “ODA” 10,60 9,39 13,14 10,58 
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 Κρατική Βοήθεια (OA) ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// 
6. ΠΙΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 
0,07 0,06 0,06 0,05 

7. ΧΩΡΕΣ ΚΑΚ/ΚΑΕ 0,43 0,38 8,32 6,70 
 ΣΥΝΟΛΟ “OA” 0,50 0,44 8,38 6,75 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ “ODA’ και “ΟΑ” 11,10 9,82 21,52 17,33 

 
*  ∆εν περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την ανακούφιση των πληγέντων από το τσουνάµι  
   (βλέπε σχετικά Κεφάλαιο 14 περί Σρι Λάνκα) 

 
 

11.3.2 Ανθρωπιστική δράση έτους 2005 
 
• ΓΕΩΡΓΙΑ 
Το ποσό των 0,03 εκατ. ΕΥΡΩ διετέθη από την HELLENIC AID προς τη Γεωργία, µέσω του 
WFP, ως επείγουσα επισιτιστική βοήθεια προς ανακούφιση των πληγέντων από τις 
πληµµύρες, που έπληξαν τις ∆υτικές περιοχές της χώρας. 

 
• ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
Μετά τις πληµµύρες που έπληξαν τη Βοϊβοδίνα και κατόπιν επίσηµης έκκλησης από τη 
Σερβική Κυβέρνηση, η HELLENIC AID διέθεσε το ποσό των 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ προς τους 
πληµµυροπαθείς της Σερβίας.  

 
Επίσης, η Χώρα µας διέθεσε το ποσό των 0,03 εκατ. ΕΥΡΩ, χρηµατοδοτώντας εξ ολοκλήρου 
πρόγραµµα του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας (WHO) των Η.Ε για τους προσφυγικούς 
καταυλισµούς στο Κοσσυφοπέδιο. Συγκεκριµένα το πρόγραµµα στοχεύει στη µεταφορά των 
προσφύγων (ιδιώς του πληθυσµού Roma) για θεραπεία στο Βελιγράδι, καθότι η υγεία τους 
έχει ισχυρά κλονισθεί από τοξικές ουσίες που µολύνουν το έδαφος, κοντά στους 
καταυλισµούς όπου διαµένουν.  
 
Επιπλέον, διετέθη το ποσό των 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ για συµµετοχή της Ελλάδος σε πρόγραµµα 
ανοικοδόµησης της περιοχής Roma Mahala στη Mitrovitsa. 

 
• ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Προς ανακούφιση των πληµµυροπαθών και συγκεκριµένα κατόπιν εκκλήσεως για την αγορά 
αντλιών προς αντιµετώπιση των καταστροφικών πληµµυρών που έπληξαν τη Ρουµανία 
διετέθη το ποσό των 0,03 εκατ. ΕΥΡΩ. 
 
• ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Η Χώρα µας διέθεσε διµερώς το συνολικό ποσό των 0,07 εκατ. ΕΥΡΩ, ως επείγουσα 
ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πληµµυροπαθείς της Βουλγαρίας. Από το ανωτέρω ποσό, 
0,05 εκατ. ΕΥΡΩ δαπανήθηκαν για την αγορά αντλιών. 

 
• ΑΓΚΟΛΑ 
Κατόπιν επίσηµης έκκλησης της ∆ηµοκρατίας της Αγκόλα, η HELLENIC AID προέβη στην 
προσφορά του ποσού των 0,05 εκατ. ΕΥΡΩ για επισιτιστική βοήθεια, µέσω του 
Περιφερειακού Προγράµµατος Επισιτιστικής Ασφάλειας Νοτιότερης Αφρικής του FAO. 
 
• ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ 
Η χώρα µας διέθεσε το ποσό των 0,20 εκατ. ΕΥΡΩ, µέσω του WFP προς το Τζιµπουτί για 
την αποφυγή λιµοκτονιών και επιδηµιών, λόγω της µεγάλης ξηρασίας που έπληττε τη χώρα. 
 
• ΝΙΓΗΡ 
Η Ελλάς συνεισέφερε το ποσό των 0,16 εκατ. ΕΥΡΩ για την ανακούφιση της οξείας 
επισιτιστικής κρίσης που έπληξε τον πληθυσµό του Νίγηρος µέσω WFP και ΜΚΟ.   
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• ΧΩΡΕΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ (Μπουργκίνα Φάσο, Μάλι, Μαυριτανία, Σενεγάλη,                                                      

Τσάντ, Ακτή Ελεφαντοστού) 
Ανταποκρινόµενη στην έκκληση του WFP εξαιτίας της συνεχιζόµενης επισιτιστικής κρίσης 
που πλήττει χώρες της ∆υτικής Αφρικής (Μπουργκίνα Φάσο, Μάλι, Μαυριτανία, Σενεγάλη, 
Τσάντ, Ακτή Ελεφαντοστού), η HELLENIC AID διέθεσε το ποσό των 0,20 εκατ. ΕΥΡΩ προς 
τον εν λόγω Οργανισµό, προς ανακούφιση των πληθυσµών της ∆. Αφρικής. 

 
• ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ                                                       
Η χώρα µας διέθεσε το ποσό των 0,006 εκατ. ΕΥΡΩ, ως συνεισφορά στις δράσεις του 
Ευρωµεσογειακού ∆ικτύου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 

 
• ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ                                                       
Μετά τη συνεχιζόµενη πολιτική κρίση και τους εκτοπισµούς πληθυσµών στη Ζιµπάµπουε, η 
HELLENIC AID προσέφερε 0,03 εκατ. ΕΥΡΩ ως επείγουσα επισιτιστική βοήθεια.  
 
• ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 
Η Ελλάς προσέφερε το συµβολικό ποσό των 0,008 εκατ. ΕΥΡΩ προς ανακούφιση των 
κατοίκων του χωριού Taybeh της ∆υτικής Όχθης, όπου πολλές Χριστιανικές οικογένειες 
έγιναν θύµατα θρησκευτικής βίας. 

 
• ΚΙΝΑ 
Η HELLENIC AID προχώρησε στη διάθεση ποσού ύψους 0,04 εκατ. ΕΥΡΩ προς τον 
Οργανισµό του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ως επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια προς τους 
πληµµυροπαθείς της Κίνας. 

 
• ΡΩΣΙΑ 
Η Χώρα µας διέθεσε το ποσό των 0,08 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ προς τη Ρωσική Οµοσπονδία 
(Βόρειο Καύκασο, Τσετσενία),  µέσω του Γραφείου Συντονισµού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 
των Ηνωµένων Εθνών (OCHA).  
 
• Επίσης, η Ελλάς χρηµατοδότησε µε 0,13 εκατ ∆ολ. ΗΠΑ το υπό ίδρυση «Roma 

Educational Fund». 
 
• ΠΑΚΙΣΤΑΝ 
Η Ελλάς υπήρξε από τις πρώτες χώρες που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση για βοήθεια στις 
πληγείσες από το σεισµό του Οκτωβρίου 2005 περιοχές. Έτσι, αµέσως µετά την είδηση της 
µεγάλης καταστροφής, προσεφέρθη στις αρχές του Πακιστάν η αποστολή της Ειδικής 
Μονάδος Αντιµετώπισης Καταστροφών, αποτελουµένης από 25 διασώστες και ιατρό. Η 
Πακιστανική κυβέρνηση, ωστόσο αντιπρότεινε, βάσει συντονισµού προσφορών και αναγκών, 
άλλης µορφής ανθρωπιστική βοήθεια.  
 
Κατόπιν τούτου η Ελλάς προσέφερε άµεσα ιατροφαρµακευτική βοήθεια και είδη πρώτης 
ανάγκης, διοργανώνοντας ανθρωπιστική αποστολή µε αεροσκάφος C-130 της Πολεµικής 
Αεροπορίας µε προορισµό το Πακιστάν, στο οποίο επέβαινε: 24µελής αποστολή, µεταξύ των 
οποίων τέσσερις (4) ιατροί (αναισθησιολόγος, ορθοπεδικός, χειρουργός, παθολόγος), 3 
νοσηλευτές και προσωπικό ειδικευµένο σε πρώτες βοήθειες, µε συµµετοχή Ελληνικών 
Φορέων και ΜΚΟ και συντονισµό της HELLENIC AID.  
 
Η αποσταλείσα βοήθεια περιελάµβανε 10 τόνους υλικού και συγκεκριµένα: 
- 90 σκηνές (των 20 ατόµων),  
- φάρµακα (αντιπυρετικά, αντιβιοτικά ευρέως φάσµατος, αντιτυφοειδή κ.α.),  
- κουβέρτες,  
- αναλώσιµα ιατρικά,  
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- κρεβάτια εκστρατείας,  
- γεννήτρια,  
- επιδεσµικό καθώς και υγειονοµικό υλικό.  
 
Στις 18-10-2005 αφίχθη στο Πακιστάν νέα αποστολή - cargo µε επιπλέον 15,5 τόνους 
ανθρωπιστικής βοήθειας (ιατροφαρµακευτικό υλικό, είδη πρώτης ανάγκης). Η αξία της 
βοήθειας ανέρχεται περίπου στα 0,82 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Επιπλέον, η Χώρα µας διέθεσε την ίδια ηµεροµηνία, τις υπηρεσίες αεροσκάφους C-130 στο 
Συντονιστικό Κέντρο Αντιµετώπισης Καταστροφών του ΝΑΤΟ, προκειµένου να µεταφέρει 
ανθρωπιστική βοήθεια από τη βάση Inçirlik στη Νότιο Τουρκία, στο Πακιστάν.  
 
Αξίζει να σηµειωθεί, επίσης, ότι οι Έλληνες πολίτες συµµετείχαν στην προσπάθεια 
ανακούφισης των πληγέντων, µε προσφορά χρηµάτων, φαρµάκων και ειδών πρώτης 
ανάγκης, η συλλογή και αποστολή των οποίων πραγµατοποιείτο από διάφορους κρατικούς 
Φορείς και ΜΚΟ.  
 
Σηµειώνεται ότι, κατόπιν της έκκλησης των Η.Ε για µια συλλογική, συντονισµένη και συνεπή 
ανταπόκριση της διεθνούς κοινότητος για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των πληγεισών 
περιοχών από τον καταστροφικό σεισµό στο Πακιστάν, η Ελλάς συµµετείχε στη Σύνοδο 
δωρητών που διεξήχθη στη Γενεύη (Οκτώβριος 2005) όπου και υποσχέθηκε την παροχή 
1,00 εκατ. ΕΥΡΩ για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.  
 
Ποσό 0,50 εκατ. ΕΥΡΩ θα δαπανηθεί µέσω θυγατρικών Οργανισµών των Η.Ε 
- 0,20 εκατ. ΕΥΡΩ για το πρόγραµµα του UNDP: SAEQ-05/S/NF7Q “Support to spontaneous 

and seismically resilient shelter rehabilitation” 
- 0,15 εκατ. ΕΥΡΩ για το πρόγραµµα του ILO: SAEQ-05/P/HR/RL06 “Preventing children  

from entering into hazardous work and from trafficking” 
- 0,075 εκατ. ΕΥΡΩ για το πρόγραµµα του IOM: SAEQ-05/H11 “Medical evacuation of  

seriously injured” 
- 0,075 εκατ. ΕΥΡΩ για το πρόγραµµα του WFP: EMOP 10491.0 “Food support to most 

severely affected population” 
ενώ το υπόλοιπο, εκ 0,50 εκατ. ΕΥΡΩ, θα δαπανηθεί µέσω Ελληνικών ΜΚΟ και άλλων 
Φορέων.  
 
Ακόµη, στη διάσκεψη δωρητών του Ισλαµαµπάντ (Νοέµβριος 2005) η Χώρα µας υπεσχέθη 
επιπλέον ποσό 0,40 εκατ. ΕΥΡΩ για προγράµµατα αποκατάστασης – αναδιάρθρωσης στο 
Πακιστάν. Τέλος, το Νοέµβριο του 2005 πραγµατοποιήθηκε έτερο πρόγραµµα 
ανθρωπιστικής βοήθειας µε τη συµµετοχή του ΥΠΕΞ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 
 
 
 

 
11.4 

 
Συνοχή-αλληλουχία µεταξύ στρατηγικών στόχων και τοµεακής 
κατανοµής της βοήθειας 
 

 
Στρατηγικός στόχος της Ελλάδος και της Υ∆ΑΣ-2 ∆/νσης είναι κυρίως η επίτευξη της 
αειφόρου µείωσης της φτώχειας και των MDGs, µέσω υλοποίησης προγραµµάτων σε 
συγκεκριµένους τοµείς, στους οποίους και επικεντρώθηκε η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας 
της Χώρας µας κατά το έτος 2004 και µάλιστα αποκλειστικά µε τη µορφή δωρεών (grants).  
 
Ειδικότερα, η µελέτη των στοιχείων των κεφαλαίων [11.2] και [11.3] ανωτέρω, καθώς και των 
αντίστοιχων στατιστικών στοιχείων των ετών 2002 και 2003, παρουσιάζει την κατωτέρω 
εικόνα δαπανών κατά τοµέα προτεραιότητος (βλέπε ΠΛΑΙΣΙΟ [11- 2]).     
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σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 11- 2 
ΤΟΜΕΙΣ Έτος 

2002 
Έτος 
2003 

Έτος 
2004 

Κατασκευή/επισκευή υποδοµών βασικής και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
(DAC code 11120) 

2,83 8,49 14,51 

Επαγγελµατική κατάρτιση για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
(DAC code 11430) 

0,22 0,32 0,04 

Κατασκευή/επισκευή υποδοµών υγείας, µικρών ιατρικών κέντρων 
περίθαλψης για γυναίκες και παιδιά 
(DAC code 12230)  

0,90 1,64 3,32 

Κατασκευή/επισκευή δικτύων ύδρευσης πόσιµου ύδατος και µικρών 
φραγµάτων 
(DAC code 14030) 

0,38 0,74 0,73 

Επιδιόρθωση κατοικιών, καθώς και βασικών κοινωνικών υποδοµών χωριών ή 
κωµοπόλεων 
(DAC code 16010, 16030, 16050) 

0,79 2,33 7,56 

Περιβαλλοντική προστασία 
(DAC code 41010, 41020, 41030, 41040, 41081, 41082) 

5,82 4,65 3,11 

Γεωργική ανάπτυξη, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και δηµιουργία 
εισοδηµάτων 
(DAC code 31120, 31130, 31163, 31164, 31181, 31191, 31192, 31194, 
31195) 

1,03 2,15 1,52 

Οικοδόµηση και ενδυνάµωση θεσµών, ενίσχυση εκδηµοκρατισµού 
(DAC code 15030, 15040, 15050)  

4,28 2,05 5,13 

Ενίσχυση της θέσης των γυναικών για την ισότιµη πρόσβασή τους στους 
τοµείς της βασικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της υγείας και των 
χρηµατοδοτήσεων 
(DAC code 42010) 

0,43 1,08 0,78 

 
Συνάγεται ότι υφίσταται συνοχή και αλληλουχία µεταξύ στρατηγικών στόχων και τοµεακής 
κατανοµής της βοήθειας, καθώς οι δαπάνες στους τοµείς στρατηγικής προτεραιότητος της 
αναπτυξιακής συνεργασίας, παρουσιάζουν προοδευτική αύξηση µεταξύ των ετών 2002 και 
2004. Μικρές αποκλείσεις χαρακτηρίζονται συγκυριακές.   

 
 
 

 
11.5 

 
∆ηµόσιοι Φορείς υλοποίησης προγραµµάτων διεθνούς αναπτυξιακής 
συνεργασίας και δαπάνες 
 

 
Στο πλαίσιο [11- 3] εµφαίνονται οι δηµόσιοι Φορείς υλοποίησης προγραµµάτων/έργων 
διµερούς αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδος (ODA/OA), καθώς και οι δαπάνες στις 
οποίες προέβη ο καθένας κατά το έτος 2004. 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ 11- 3 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 
  σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ σε εκατ. ΕΥΡΩ ///////////////////////////// 

1. ΥΠΕΣ∆∆Α  
(Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης) 

0,32 0,26 0,09  

2. ΥΠΟΟ  
(Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών) 

3,38 2,72 0,95  

3. ΥΠΕΞ 
(Υπουργείο Εξωτερικών) 

70,79 56,98 19,97  

4. ΥΠΕΘΑ 
(Υπουργείο Εθνικής Αµύνης) 

44,11 35,50 12,44  

5. ΥΠΑΝ 
(Υπουργείο Ανάπτυξης)    

0,00 0,00 0,00  

6. ΥΠΕΧΩ∆Ε 0,19 0,15 0,07  
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(Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
& ∆ηµοσίων Έργων) 

7. ΥΠΕΠΘ  
(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευµάτων) 

89,47 72,01 25,24  

8. ΥΠΑΚΠ 
(Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής 
προστασίας) 

0,70 0,56 0,20 

9. ΥΠΥΓΚΑ 
(Υπουργεί Υγείας & κοινωνικής 
Αλληλεγγύης)   

10,13 8,15 2,86  

10. ΥΠΑΑΤ 
(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων)  

0,72 0,58  0,20  

11. ΥΠ∆ΙΚ 
(Υπουργείο ∆ικαιοσύνης) 

0,24 0,19 0,07 

12. ΥΠΠΟ 
(Υπουργείο Πολιτισµού) 

1,63 1,31 0,46 

13. ΥΠΜΕ 
(Υπουργείο Μεταφορών) 

0,00 0,00 0,00 

14. ΥΠ∆ΗΜΤΑ 
(Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως) 

0,00 0,00 0,00 

15. ΥΕΝ 
(Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας) 

0,33 0,27 0,09  

16. ΥΠΤΟΥΡΑΝ 
(Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) 

0,06 0,05 0,02 

17. ΥΠΜΑΘΡΑ 
(Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης) 

0,00 0,00 0,00  

18. ΥΠΑΝΠ 
(Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής 
Πολιτικής) 

0,00 0,00 0,00 

19. ΕΟΜΜΕΧ 0,57 0,46 0,16  
20. ∆ιοικητικό κόστος 17,40 14,00 4,90 
21. Άλλοι Φορείς 114,40 92,08 32,28 

 ΣΥΝΟΛΟ 354,44 285,27 100,00 
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12. 
 

 
Πολυµερής Αναπτυξιακή Βοήθεια 

 
 
 

 
12.1 

 

 
Γενικά 
 

 
Το πλήθος καθώς και το ειδικό βάρος των ∆ιεθνών Οργανισµών στο διεθνές σύστηµα, 
αυξάνεται συνεχώς. Ο ρόλος τους αναδεικνύεται ολοένα και πιο σηµαντικός, ενώ οι 
αρµοδιότητές τους διευρύνονται. Η πορεία αυτή οφείλεται, αφενός στην παγκοσµιοποίηση 
των προβληµάτων, που δεν είναι δυνατόν πλέον να αντιµετωπιστούν από κάθε κράτος 
ξεχωριστά και αφετέρου στην παγκοσµιοποίηση των ευκαιριών για συνεργασία σε όλους 
τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητος. 
 
Τα τελευταία χρόνια η επίτευξη των στόχων της χιλιετίας έχει λάβει σηµαντική θέση στο 
στρατηγικό σχεδιασµό των ∆ιεθνών Οργανισµών. Κυρίαρχο ρόλο έχουν τα Η.Ε από τα οποία 
και ξεκίνησε η προσπάθεια, ενώ έχουν δραστήρια κινητοποιηθεί τόσο η Παγκόσµια Τράπεζα, 
όσο και η Ε.Ε και ασφαλώς και τα περισσότερα ΚΜ τους.    
 
H Ελλάς συµµετέχει σε πλήθος ∆ιεθνών Οργανισµών οικονοµικού, χρηµατοδοτικού, 
κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, των οποίων οι στόχοι προωθούν τους 
αναπτυξιακούς σκοπούς που έχει θέσει και η Χώρα µας. ∆ηλαδή, τη µείωση της φτώχειας και 
την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, την ανάπτυξη ανθρωπίνου και παραγωγικού 
δυναµικού, την αειφόρο ανάπτυξη, την αποτελεσµατική αντίδραση σε έκτακτες 
ανθρωπιστικές κρίσεις, την προστασία του περιβάλλοντος κ.α. Οι δραστηριότητες αυτών των 
∆ιεθνών Οργανισµών σε συνδυασµό, συνάρτηση και συντονισµό µε την παρεχόµενη από 
την Ελλάδα διµερή κρατική αναπτυξιακή βοήθεια, συµβάλλουν ουσιαστικά και 
συµπληρωµατικά προς την επίτευξη των διεθνώς παραδεδεγµένων αναπτυξιακών στόχων. 
 
Ιδρυτικό µέλος των κυριοτέρων ∆ιεθνών Αναπτυξιακών Οργανισµών καθώς και 
Περιφερειακών Αναπτυξιακών Τραπεζών, η Ελλάς θεωρεί το έργο τους πολύ σηµαντικό και 
συνεισφέρει ανελλιπώς χρηµατικώς, τόσο στους προϋπολογισµούς τους, όσο και σε 
∆ιαχειριστικά Ταµεία (Trust Funds) που συστήνουν σε “ad hoc” βάση, για τη χρηµατοδότηση 
συγκεκριµένων τοµεακών αναγκών. 
 
Η πολυµερής αναπτυξιακή βοήθεια της Ελλάδος παρέχεται κυρίως µέσω τριών πόλων, ήτοι:  
• της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• των Ηνωµένων Εθνών και  
• ∆ιεθνών Χρηµατοδοτικών Οργανισµών, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η 

Παγκόσµια Τράπεζα   
 
 
 

 
12.2 

 

 
∆ιοίκηση – διαχείριση της πολυµερούς βοήθειας  

 
Τα Υπουργεία ή Νοµικά Πρόσωπα, ανάλογα µε το αντικείµενο και τις υποχρεώσεις τους, που 
απορρέουν από ∆ιεθνείς Συµβάσεις, παρέχουν πιστώσεις για διεθνείς αναπτυξιακούς 
σκοπούς, µέσω ∆ιεθνών Οργανισµών. Εποµένως, η πολυµερής αναπτυξιακή βοήθεια που 
παρέχεται από την Ελλάδα σε διάφορους ∆ιεθνείς Αναπτυξιακούς Οργανισµούς, 
Περιφερειακές Αναπτυξιακές Τράπεζες και µέσω της Ε.Ε, δεν έχει πηγή µόνο το ΥΠΕΞ.  
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Η Ελλάς πριν προβεί στην παροχή πολυµερούς βοήθειας, συµµετέχει στις 
προπαρασκευαστικές - διερευνητικές διεθνείς διασκέψεις που συγκαλούνται από τους 
∆ιεθνείς Οργανισµούς και συντονίζει την πολιτική της αναλόγως των αποφάσεων των 
συσκέψεων αυτών. Εποµένως, βρίσκεται συνεχώς ενήµερη περί των  διεθνών εξελίξεων και 
πάντοτε έτοιµη να συµβάλλει θετικά. Επιπροσθέτως, και στις περιπτώσεις περιφερειακών 
πρωτοβουλιών, η χώρα έρχεται σε επαφή και διµερώς µε τα ενδιαφερόµενα µέρη για την 
επίτευξη του βέλτιστου  αποτελέσµατος. 
 
Η πορεία των πολυµερών συνεισφορών της Ελλάδος υλοποιήθηκε και κατά τα έτη 2004 και 
2005 οµαλά και µάλιστα το ύψος των εν λόγω συνεισφορών, στις περισσότερες των 
περιπτώσεων, διαφοροποιείται αυξητικά σύµφωνα µε τις δυνατότητες της Ελληνικής 
οικονοµίας. Κατά τα εξεταζόµενα έτη οι κυριότερες πολυµερείς συνεισφορές 
πραγµατοποιήθηκαν µέσω των: ΥΠΕΞ, ΥΠΟΟ, ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΥΓΚΑ, ΥΠΠΟ και ΥΠΑΑΤ 
(βλέπε ΠΛΑΙΣΙΟ [12-1]).     
 
 
 

 
12.3 

 

 
Πολυµερής συνεργασία  
 

 
Η ανάπτυξη της δια-κυβερνητικής συνεργασίας και του συντονισµού αρχικά 
πραγµατοποιείται µε την παρακολούθηση των εργασιών των ∆ιεθνών Οργανισµών και των 
Περιφερειακών Αναπτυξιακών Τραπεζών. Στην φάση αυτή πραγµατοποιείται η αναγνώριση 
των προγραµµάτων, για τα οποία δύναται να υπάρξει συνεργασία µε το Ελληνικό 
Πρόγραµµα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Στη συνέχεια ακολουθούν διαβουλεύσεις 
για τον καθορισµό των όρων και συνεργασιών αυτών και προωθούνται οι διαδικασίες για την 
υπογραφή Συµφωνιών συνεργασίας (Trust Fund Agreements ή Contribution Agreements) 
µεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και των Οργανισµών αυτών. Η χρηµατοδότηση των 
επιλεγέντων προγραµµάτων γίνεται µε την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. 
 
 

12.3.1 Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E) 
(European Union – E.U) 

 

 
 
Η Ε.Ε παρέχει περισσότερη από την µισή κρατική αναπτυξιακή βοήθεια (ODA) παγκοσµίως. 
Η Ευρωπαϊκή επιτροπή διαχειρίζεται πάνω από το 10% της βοήθειας έχοντας έτσι τη 
δυνατότητα να στηρίξει τις αναπτυσσόµενες χώρες να προβούν στις απαραίτητες 
µεταρρυθµίσεις.   
 
Η Συµφωνία του Κοτονού υπεγράφη τον Ιούνιο του 2000 και τέθηκε σε ισχύ την 1-4-2003 
αφού κυρώθηκε από τα ΚΜ της Ένωσης. Σκοπός της Συµφωνίας είναι να οικοδοµήσει 
πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της Ε.Ε και 78 κρατών από την Αφρική, την Καραϊβική και τον 
Ειρηνικό (ΑΚΕ ή ACP countries) και για χρονική διάρκεια είκοσι ετών. Η νέα Συµφωνία  
αποτελεί µία νέα φάση στη συνεργασία µεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της Ε.Ε η οποία έχει 
αρχίσει µε την υπογραφή της πρώτης Σύµβασης συνεργασίας (Σύµβαση του Γιαουντέ) το 
1964 και συνεχίστηκε µε τις τέσσερις συµβάσεις της Λοµέ, η τελευταία εκ των οποίών έληξε 
στις 29-2-2000. 
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Κύριοι στόχοι της συµφωνίας είναι η µείωση και µακροπρόθεσµα, η εξάλειψη της φτώχειας 
και η προοδευτική ενσωµάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσµια οικονοµία, µε την τήρηση 
πάντα των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. 
 
Η νέα προσέγγιση της συµφωνίας έχει στόχο να ενισχύσει την πολιτική διάσταση, να 
εξασφαλίσει νέα ευελιξία και να χορηγήσει περισσότερες αρµοδιότητες στα κράτη ΑΚΕ.  
Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε τρία κύρια µεγέθη, στην πολιτική, στο εµπόριο και στην 
ανάπτυξη και αποτελεί µία προσέγγιση ολοκληρωµένη και τοµεακή συγχρόνως. Οι 
παρεµβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν έναν ειδικό τοµέα (υγεία, µεταφορές, κ.λ.π) και να 
συνδυάζουν πολλές διαφορετικές πτυχές της συνεργασίας (οικονοµικές, περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές, κ.λ.π) προκειµένου να προσδιορίζεται καλύτερα η βοήθεια. 
 
Στο πλαίσιο της Συµφωνίας η αναπτυξιακή βοήθεια θα ενσωµατώνεται στις εθνικές 
στρατηγικές ανάπτυξης που θα εκπονηθούν από τα 78 κράτη, ενώ οι χρηµατοδοτικοί πόροι 
υλοποίησης της Συµφωνίας θα προέλθουν από το ένατο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης 
(ΕΤΑ): 13.500 εκατ. ΕΥΡΩ, προηγούµενα υπόλοιπα ΕΤΑ: περίπου 9.900 εκατ. ΕΥΡΩ και 
από ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ): 1.700 εκατ. ΕΥΡΩ.  
 
Το έτος 2003 τα ΚΜ της Ε.Ε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµφώνησαν να διαθέσουν αφενός 
250,00 εκατ. ΕΥΡΩ σε ένα «Ταµείο για την Ειρήνη» (Peace Facility) που θα επιτρέψει στην 
Αφρικανική Ένωση να διεξαγάγει ειρηνευτικές επιχειρήσεις σε στενή συνεργασία µε την Ε.Ε 
και αφετέρου 250,00 εκατ. ΕΥΡΩ σε «Ταµείο για τους Υδάτινους Πόρους» (Water Facility).   
 
Η Ελλάς συµµετέχει στην υπόψη διαδικασία και καταβάλλει τη συνδροµή της εκ ποσοστού  
1,83% στον Γενικό Προϋπολογισµό της Επιτροπής για Εξωτερική Βοήθεια (General 
Commission Budget for External Assistance).      
   
(βλέπε και Υποκεφάλαιο [12.5.1]) 
 
 

12.3.2 Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (O.H.E) 
(United Nations Organization - UN) 

 

 
 

Η Ελλάς είναι ένα από τα ιδρυτικά µέλη του ΟΗΕ. Συµµετείχε στην Ιδρυτική ∆ιάσκεψη του 
Οργανισµού, γνωστή ως "∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για µία ∆ιεθνή Οργάνωση" 
(United Nations Conference on International Organization - UNCIO), η οποία συνήλθε στον 
Αγιο Φραγκίσκο των ΗΠΑ, στις 25 Απριλίου του 1945 και συνέταξε τον Καταστατικό Χάρτη 
των Ηνωµένων Εθνών. Ο Καταστατικός Χάρτης επικυρώθηκε από την Χώρα µας µε τον ΑΝ 
585 της 27-29/9/1945.  
 
Η Χώρα µας συµµετέχει σε σειρά οργάνων των Η.Ε όπως, στη Στατιστική Επιτροπή, στην 
Επιτροπή Βιώσιµης Ανάπτυξης (Commission on Sustainable Development - CSD), στο 
∆ιακυβερνητικό Forum ∆ασών, στο Συµβούλιο Συντονισµού Προγράµµατος HIV/AIDS 
(Member of the Programme Coordinating Board - PCB - of the Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS - UNAIDS), στην Επιτροπή Ναρκωτικών Ουσιών (Commision on 
Narcotic Drugs - CND), στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Οικισµών (United Nations Centre for 
Human Settlements - HABITAT), στην Επιτροπή Επιστηµών και Τεχνολογίας για την 
Ανάπτυξη (Commission on Science and Technology for Development), στη ∆ιακυβερνητική 
Οµάδα Εργασίας Εµπειρογνωµόνων για ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Intergovernmental 
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Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting - ISAR), 
στην Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη (Economic Commission for Europe - ECE), στην 
Επιτροπή Αναπτυξιακής Πολιτικής (Committee for Development Policy), στον Οργανισµό 
των Η.Ε για την Εκπαίδευση την Επιστήµη και τη Μόρφωση (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation - UNESCO), στον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό 
(International Maritime Organization - IMO), στην Εκτελεστική Επιτροπή Προγράµµατος 
Υπάτου Αρµοστή Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (Executive Committee of the High Commissioner 
for Refugees - UNHCR), στο Εκτελεστικό Γραφείο ∆ιεθνούς Ερευνητικού Κέντρου για τα 
∆ικαιώµατα των Γυναικών (International Research and Training Institute for the 
Advancement of Women - INSTRAW) και στο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο των Η.Ε (United Nations 
Administrative Tribunal).  
 
Το Σεπτέµβριο του 2004 η Ελλάς πέτυχε να εκλεγεί, σχεδόν παµψηφεί, µη µόνιµο µέλος του 
κορυφαίου οργάνου συλλογικής ασφάλειας των Η.Ε, του Συµβουλίου Ασφαλείας, για τα έτη 
2005 – 2006, για πρώτη φορά µετά το 1952-53. Η εκλογή απετέλεσε ιδιαίτερη τιµή για την 
Ελλάδα καθώς επιβεβαιώνει το κύρος της στο εξωτερικό και την εµπιστοσύνη µε την οποία 
την περιβάλλει η διεθνής κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της διετούς συµµετοχής της η Χώρα 
µας θα καθοδηγείται από τις βασικές αρχές της εξωτερικής πολιτικής της, δηλαδή την 
προσήλωση στην ειρήνη, το σεβασµό στη διεθνή νοµιµότητα, τη δηµοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.    
 
Το Σεπτέµβριο του εποµένου έτους (2005) µετά από εβδοµάδες έντονων διαβουλεύσεων, οι 
µόνιµοι αντιπρόσωποι των ΚΜ στα Η.Ε κατέληξαν σε ένα σχέδιο κειµένου, το οποίο 
σκιαγραφούσε τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στις οποίες επρόκειτο να προβεί ο ∆ιεθνής 
Οργανισµός ώστε να εξασφαλισθεί ένα ασφαλές και ειρηνικό µέλλον, περιορισµός του 
χάσµατος µεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών, πλήρης σεβασµός των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, ελεύθερο και ισότιµο εµπόριο, προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση 
της αειφόρου ανάπτυξης. 
  
Το κείµενο παρουσιάσθηκε στην κρίσιµη 60η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Η.Ε και 
περιελάµβανε µεταξύ άλλων δεσµεύσεις για την ανάγκη καταπολέµησης της φτώχειας, 
αποτροπής της επανεµφάνισης ενόπλων συρράξεων και προστασίας θυµάτων γενοκτονιών. 
Ωστόσο, το κείµενο ήταν ένα υποβαθµισµένο προϊόν συµβιβασµού, από το οποίο 
παρελήφθησαν επίµαχα ζητήµατα, όπως ο διεθνής αφοπλισµός. Μάλιστα, αναφερόµενος 
στην απουσία αναφοράς στην ανάγκη λήψης µέτρων για τη µη διάδοση όπλων, ο Γενικός 
Γραµµατέας των Η.Ε έκανε λόγο για όνειδος. Προσέθεσε πάντως, ότι η µεταρρύθµιση του 
Οργανισµού είναι µια εξελικτική διαδικασία και ότι σε γενικές γραµµές το κείµενο των µονίµων 
αντιπροσώπων είναι καλό. 
 
Η Ελλάς υποστηρίζει την αναδιοργάνωση των Η.Ε ώστε να ανασυγκροτηθεί η διεθνής 
νοµιµότητα, γιατί όταν δεν υπάρχει ένα νόµιµο πλαίσιο λειτουργίας της διεθνούς κοινότητος, 
τότε δεν υπάρχει ασφάλεια. ∆υστυχώς ο ΟΗΕ, που αποτυπώνει τους συσχετισµούς της 
εποµένης του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, δεν µπόρεσε να αφοµοιώσει και να ελέγξει τις νέες 
καταστάσεις που έχουν διαµορφωθεί στον κόσµο τα τελευταία 10 χρόνια. Αναµένεται 
σύντοµα να δοθεί και άλλη ευκαιρία να ξανασυζητηθούν σε βάθος όλα τα θέµατα και να 
επιτευχθεί η αναδιοργάνωση του διεθνούς συστήµατος.  
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών εκτός των άλλων είναι επιφορτισµένο και µε τον καθορισµό και 
την διεκπεραίωση µέρους των οικονοµικών συνεισφορών, υποχρεωτικών και εθελουσίων 
(ανθρωπιστική βοήθεια, αναπτυξιακή βοήθεια, ad hoc εισφορές όταν παρίσταται ανάγκη) σε 
ορισµένους Οργανισµούς των Η.Ε (βλέπε ΠΛΑΙΣΙΟ [12-1]). 
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12.3.2.1 Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών 
(United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) 

 

 
 
Σκοπός του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (United Nations 
Industrial Development Organization – UNIDO) είναι η παροχή βοήθειας σε αναπτυσσόµενες 
χώρες και σε χώρες µε οικονοµίες σε µετάβαση, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξή τους µε 
ταυτόχρονη αντιµετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών τους. 
 
Η συνεισφορά της Ελλάδος στον UNIDO το 2004 ανήλθε σε 0,54 εκατ. ΕΥΡΩ και το 2005 σε 
0,54 εκατ. ΕΥΡΩ 
 
 

12.3.2.1.1 Γραφείο Προώθησης Επενδύσεων και Τεχνολογίας  
(Investment and Technology Promotion Office - ΙΤΡΟ) 

 
Στην Αθήνα λειτουργεί Γραφείο Προώθησης Επενδύσεων και Τεχνολογίας (ΙΤΡΟ) του 
UNIDO το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης επιλεγµένων αναπτυσσόµενων 
χωρών, µέσω της προώθησης και της διευκόλυνσης ξένων άµεσων επενδύσεων (FDI) από 
την Ελλάδα και τη µεταφορά τεχνογνωσίας ειδικότερα σε µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις. 
  
Το ΙΤΡΟ χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών. Η συνεισφορά της 
Ελλάδος για τη χρηµατοδότηση του ΙΤΡΟ το 2004 ανήλθε σε 0,55 εκατ. ΕΥΡΩ και το 2005 σε 
0,65 εκατ. ΕΥΡΩ. 
 
 

12.3.2.2 Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών  
(United Nations Development Programme – UNDP) 

 

 
 
Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Development Programme 
– UNDP) αποτελεί το παγκόσµιο αναπτυξιακό πρόγραµµα, που έχει σκοπό την υποστήριξη 
της ανάπτυξης των λιγότερο ή µη ανεπτυγµένων χωρών.  Το UNDP χρηµατοδοτεί Εθνικά και 
Περιφερειακά Προγράµµατα µε τη συµµετοχή 3 ή περισσοτέρων χωρών µε κοινά 
ενδιαφέροντα σε θέµατα ανάπτυξης. 
 
Η  συνεισφορά της Ελλάδος στο UNDP το έτος 2004 ανήλθε στο ποσό των 0,29 εκατ. ΕΥΡΩ. 
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12.3.3 Οµάδα Παγκόσµιας Τράπεζας (Π.Τ) 
World Bank Group (IBRD, IDA, IFC, MIGA) 

 

 
 

12.3.3.1 Γενικά 
 
Η οµάδα της Παγκόσµιας Τράπεζας (Π.T) αποτελείται από πέντε θυγατρικούς οργανισµούς: 
� τη ∆ιεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (International Bank for 

Reconstruction and Development – IBRD) 
� τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ανάπτυξης (International Development Association – IDA) 
� τον ∆ιεθνή Οργανισµό Χρηµατοδότησης (International Finance Corporation – IFC) 
� τον Πολυµερή Οργανισµό Ασφάλισης Επενδύσεων (Multilateral Investment 

Guarantee Agency - MIGA) και 
� το ∆ιεθνές Κέντρο ∆ιακανονισµού ∆ιαφορών από Επενδύσεις (International Centre 

for Settlement of Investment Disputes – ICSID) 
 
Πρόκειται για αναπτυξιακή Τράπεζα µε 184 ΚΜ που παρέχει δάνεια, συµβουλές για θέµατα 
πολιτικής και τεχνική βοήθεια σε χώρες χαµηλού και µέσου εισοδήµατος, µε απώτερο στόχο 
τη µείωση της φτώχειας. ∆άνεια παρέχονται σε ΚΜ τα οποία δεν µπορούν να τα αντλήσουν 
από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές µε ικανοποιητικούς όρους.    
 
Σκοπός της Π.Τ είναι να καταπολεµήσει τη φτώχεια και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης 
του πληθυσµού στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Η Π.Τ συµβάλλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή 
διαδικασία και αποτελεί µια από τις κυριότερες πηγές αναπτυξιακών πόρων και τεχνικής 
βοήθειας για τις αναπτυσσόµενες χώρες.   
 
Τον Μάρτιο του 2005 οι Εκτελεστικοί ∆ιευθυντές της Π.Τ εξέλεξαν παµψηφεί τον κ. P. 
Wolfowitz ως δέκατο Πρόεδρο της Τράπεζας. Η θητεία του ξεκίνησε την 1-6-2005. 
 

12.3.3.2 Ελλάς και Παγκόσµια Τράπεζα 
 
Η Ελλάς είναι ιδρυτικό µέλος της IBRD (1945) και του IFC (1957). Είναι επίσης µέλος του IDA 
από το 1962, του ICSID από το 1969 και του MIGA από το 1993. Ο εκάστοτε Υπουργός 
Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελλάδος αναλαµβάνει τη θέση του ∆ιοικητή της Ελλάδος 
στην Π.Τ, ενώ ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (ΣΟΕ) 
αναλαµβάνει ως Αναπληρωτής ∆ιοικητής. Στην IBRD, στον IDA και στον IFC, η Ελλάς 
συµµετέχει στην “constituency” της οποίας προϊσταται ως Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 
(Executive Director) ο κ. B. Bossone (Ιταλός), ενώ Αναπληρωτής  Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 
είναι ο κ. N. M. Pinto (Πορτογάλος). Στην υπόψη “constituency” συµµετέχουν οι χώρες  
Αλβανία, Ελλάς, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο και Τιµόρ-Λέστε.  
 
Σε χρηµατοδοτικούς όρους η συνολική συνεισφορά της Ελλάδος µέχρι τις 30-6-2003 
ανερχόταν σε: 
� περίπου 203,10 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ στο κεφάλαιο της IBRD 
� 60,90 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ στο κεφάλαιο του IDA  
� 6,90 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ στο κεφάλαιο του IFC 
� 5,30 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ στο κεφάλαιο του MIGA    
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Οι συνεισφορές αυτές που συνολικά φθάνουν το ποσό των 276,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
αναλογούν σε: 
� 0,12% των ψήφων της IBRD 
� 0,26% των ψήφων του IDA 
� 0,30% των ψήφων του IFC 
� 0,35% των ψήφων του MIGA 
 
Μερικές δράσεις της Π.Τ διεξήχθησαν στην Αθήνα τη διετία 2004-2005, στις οποίες 
συµµετείχαν ενεργώς και στελέχη της. Ειδικότερα: 
 
∆ιεθνές Σεµινάριο µε αντικείµενο την δι-ατλαντική συνεργασία ως παράγοντα σταθερότητος: 
"Forging Regional Cooperation", διεξήχθη από τις 12 έως τις 14-6-2004 στην Ελλάδα, στο 
νησί της Χάλκης. Συµµετείχε η Ειδική Εκπρόσωπος της Π.Τ στην Ε.Ε, κα. Η. Bridi, ενώ 
προήδρευσε σε panel µε θέµα "Promoting democracy in the wider region of the Middle East 
and SEE: The role of the International Community".     
 
Στην Ελλάδα διεξήχθη από 19 έως 21-5-2004 το 14ο Παγκόσµιο Συνέδριο για την Τεχνολογία 
της Πληροφορικής “14th World Congress on Information Technology 2004” (WCIT 2004).  
 
Η κα. Ο. Καλαντζοπούλου ∆ιευθύντρια της Π.Τ για την περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων και ο 
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής επικεφαλής στην “constituency” στην οποία συµµετέχει και η Ελλάς 
κ. B. Bossone, συµµετείχαν στο Συνέδριο του Economist που διεξήχθη στην Αθήνα από τις 5 
έως τις 7-5-2004. Ο κ. Β. Bossone συµµετείχε σε panel µε θέµα "Great Expectations for 
2004: A Year of Optimism?", ενώ η κα. Ο. Καλατζοπούλου συµµετείχε σε άλλο panel µε θέµα 
"What are the major challenges facing the Balkans". 
 
∆ιοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από 29 έως 31 Μαρτίου 2004 το “Second Forum on 
Poverty Reduction Strategies for the Balkans — Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia 
and Montenegro, and FYRΟM”. Όλες οι υπόψη χώρες εκπονούν πλέον στρατηγικές για τη 
µείωση της φτώχειας στο έδαφός τους και τους παρασχέθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουν 
απόψεις και εµπειρίες επί της υλοποίησης και να εστιάσουν την προσοχή τους στις κοινές 
προκλήσεις πολιτικής, δαπανών και επίτευξης των στόχων των αναπτυξιακών στρατηγικών. 
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις κατάλληλες πολιτικές για την προώθηση της 
µακροοικονοµικής σταθερότητος, τη φιλελευθεροποίηση του εµπορίου, την καταπολέµηση 
της διαφθοράς, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την παροχή αποτελεσµατικής 
κοινωνικής προστασίας.   
 

12.3.3.3  Αναπλήρωση πόρων του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ανάπτυξης (IDA)  
International Development Association – IDA 

 

 

 
To Συµβούλιο των ∆ιοικητών του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ανάπτυξης (International 
Development Association - IDA) ενέκρινε µε την Απόφαση υπ’ αριθµ. 209/18-4-2005 την 14η 
Αναπλήρωση των πόρων του IDA (IDA-14).  
 
Το ύψος της IDA14 ανήλθε σε περίπου 32.000 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ τα οποία θα διατεθούν στις 
81 φτωχότερες χώρες του κόσµου τα επόµενα τρία χρόνια. Από αυτό το ποσό, περίπου 
18.000 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ θα προέλθουν από συνεισφορές από 40 δωρήτριες χώρες. Πρόκειται 
για τη µεγαλύτερη αύξηση των πόρων του IDA εδώ και δύο δεκαετίες. H περίοδος της IDA 14 
είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την επίτευξη των διεθνών στόχων µείωσης της φτώχιας, οι 
οποίοι συνοψίζονται στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (MDGs).  
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Η συνεισφορά της Ελλάδος στην 14η Αναπλήρωση ανέρχεται στο ποσό των 20,60 εκατ. 
ΕΥΡΩ ήτοι 0,12% του συνόλου των δωρητριών χωρών. Η συνεισφορά της Ελλάδος για το  
έτος 2004 ανήλθε σε 1,38 εκατ. ΕΥΡΩ για την IDA 12  και 2,18 εκατ. ΕΥΡΩ για την IDA13. Το 
έτος 2005 κατεβλήθησαν 3.66 εκατ. ΕΥΡΩ ως συνεισφορά στην IDA13. 
 

12.3.3.4 Αναπλήρωση Πόρων της Παγκόσµιας Περιβαλλοντικής ∆ιευκόλυνσης 
(Global Environmental Facility - GEF) 

 

 
 
Η Παγκόσµια Περιβαλλοντική ∆ιευκόλυνση (Global Environmental Facility - GEF) 
δηµιουργήθηκε το 1991, ως πιλοτικό πρόγραµµα, στο πλαίσιο των ∆ιεθνών Συµβάσεων των 
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον, µε στόχο την αντιµετώπιση παγκόσµιων ή 
περιφερειακών περιβαλλοντικών προβληµάτων, µε σύγχρονη υποστήριξη εθνικών 
δραστηριοτήτων Αειφόρου Ανάπτυξης. 
 
H Eλλάς είναι µέλος του GEF από την πρώτη αναπλήρωση του Μηχανισµού (1/7/1994 – 
30/6/1998), στην οποία συµµετείχε µε εθελοντική εισφορά ύψους 5,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ.  
 
Στην τρίτη αναπλήρωση των πόρων του GEF (1/7/2002 – 30/6/2006) η συνεισφορά της 
Χώρας µας ανήλθε σε 1,43 εκατ. ΕΥΡΩ το έτος 2004 και σε 1,43 εκατ. ΕΥΡΩ το 2005. 
 

12.3.3.5 Ελληνικά Ειδικά Ταµεία “Trust Funds” µε την Παγκόσµια Τράπεζα και 
το ∆ιεθνή Οργανισµό Χρηµατοδότησης  
(International Financing Corporation – IFC) 

 

 
 
Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ιδρύσει Ειδικά Ταµεία µε σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας 
σε προγράµµατα που χρηµατοδοτεί η Παγκόσµια Τράπεζα (IBRD/IDA) και ο ∆ιεθνής 
Οργανισµός Χρηµατοδότησης (International Financing Corporation – IFC), τα οποία 
υλοποιούνται από Ελληνικές Εταιρείες Συµβούλων ως εξής: 
 
� µε την Παγκόσµια Τράπεζα, το “Hellenic Republic Consultant Trust Fund” (CTF) για τη 

χρηµατοδότηση προγραµµάτων στη Βουλγαρία, Ρουµανία, Αλβανία, FYROM, Σερβία και 
Μαυροβούνιο–Κοσσυφοπέδιο. Το συνολικό ποσό της συνεισφοράς στο CTF είναι 4,10 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. 

� µε τον IFC το “Greece/IFC Technical Assistance Trust Fund” για τη χρηµατοδότηση 
προγραµµάτων στις χώρες των Βαλκανίων. Το συνολικό ποσό της συνεισφοράς στο 
Ελληνικό Ταµείο µε τον IFC είναι 1,85 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. 

 
12.3.3.6 Γραφείο ∆ιασύνδεσης Ιδιωτικού Τοµέα της Παγκόσµιας Τράπεζας 

“Private Sector Liaison Office” 
 
Στο ΕΒΕΘ λειτουργεί Γραφείο Επιχειρηµατικής ∆ιασύνδεσης (Private Sector Liaison Office 
PSLO) της Παγκόσµιας Τράπεζας, µε αντένα στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Αθηνών (ΕΒΕΑ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Σκοπός του 
PSLO είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση του επιχειρηµατικού κόσµου σε θέµατα 
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προγραµµάτων και χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων της Τράπεζας ώστε να αυξηθεί η ελληνική 
συµµετοχή στα προγράµµατα της Τράπεζας. 
 

12.3.3.7 Πρωτοβουλία Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης Νότιο- Ανατολικής Ευρώπης  
(South Eastern Europe Enterprise Development - SEED) 

 

 
 
Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης 
(South Eastern Europe Enterprise Development - SEED) υλοποιείται ένας αριθµός 
προγραµµάτων και έργων σχετικά µε την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας και 
της δηµιουργίας ενός µηχανισµού υποβοήθησης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στην 
Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓ∆Μ και Σερβία-Μαυροβούνιο (Κοσσυφοπέδιο).  
 
Η Ελλάς είχε καταβάλει το έτος 1999 ως αρχική συνεισφορά το ποσό των 0,25 εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ στην πρώτη προγραµµατική περίοδο λειτουργίας της πρωτοβουλίας SEED η οποία 
έληξε τον Ιούνιο του 2005.  
 
 

12.3.4 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) 
(European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) 

 

 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αvασυγκρότησης και Αvάπτυξης (European Bank for Reconstruction 
and Development – EBRD) ιδρύθηκε τo 1991 µε σκoπό vα συµβάλλει στηv oικovoµική 
πρόoδo και στηv αvασυγκρότηση τωv 27 χωρώv της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης, της 
Βαλτικής (CEB), της Νότιo-Αvατoλικής Ευρώπης (SEE) και των Νέων Αvεξαρτήτωv Κρατώv 
(ΝIS), vα διευκoλύvει τη µετάβαση στηv oικovoµία της ελεύθερης αγoράς και vα πρoωθήσει 
τηv ιδιωτική και επιχειρηµατική πρωτoβoυλία στις χώρες αυτές.  
 
Το ποσοστό συµµετοχής της Ελλάδος στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας είναι 0,65%. Οι 
συνεισφορές της Χώρας µας στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας τα έτη 2004 και 2005 
ανήλθαν ετησίως σε 1,83 εκατ. ΕΥΡΩ. 
 
 

12.3.4.1 Ειδικό Ταµείο Τεχνικής Συνεργασίας µε την ΕΤΑΑ 
(Hellenic Republic - EBRD Technical Cooperation Fund (TCF) 

 
Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ιδρύσει από το 1995 «Ειδικό Ταµείο Τεχνικής Συνεργασίας» 
(Hellenic Republic - EBRD Technical Cooperation Fund) µε την Τράπεζα, µε σκοπό τη 
χρηµατοδότηση προγραµµάτων παροχής τεχνικής βοήθειας στις χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης και των Νέων Ανεξαρτήτων Κρατών, τα οποία θα υλοποιούνται από 
Ελληνικές εταιρείες.  
 
To συνολικό ποσό των συνεισφορών ανέρχεται σε 2,08 εκατ. ΕΥΡΩ. 
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12.3.5 Τράπεζα Εµπoρίoυ και Αvάπτυξης Ευξείvoυ Πόvτoυ (ΤΕΑΕΠ) 
Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) 

 

   
 
Η Τράπεζα Εµπoρίoυ και Αvάπτυξης Ευξείvoυ Πόvτoυ (Black Sea Trade and Development 
Bank - BSTDB) απoτελεί τo σηµαvτικότερo βήµα για τηv πραγµατoπoίηση τωv στόχωv τoυ 
Οργαvισµoύ Οικovoµικής Συvεργασίας Ευξείvoυ Πόvτoυ (ΟΣΕΠ). 
  
Iδρυτικά µέλη της Τράπεζας είvαι οι 11 χώρες µέλη τoυ ΟΣΕΠ (Αζερµπαϊτζάv, Αλβαvία, 
Αρµεvία, Βoυλγαρία, Γεωργία, Ελλάς, Μoλδαβία, Ουκραvία, Ρoυµαvία, Ρωσία και Τoυρκία).  
 
Η Ελλάς µαζί µε τη Ρωσία και την Τουρκία είναι οι τρεις κύριοι µέτοχοι της Τράπεζας και 
κατέχουν από 16,5 των µετοχών στο µετοχικό κεφάλαιό της. 
 
Σκoπός της Τράπεζας είvαι η απoτελεσµατική συµβoλή της στη διαδικασία µετάβασης τωv 
ΚΜ στηv oικovoµική ευηµερία τωv λαώv της περιoχής, στη χρηµατoδότηση και πρoώθηση 
περιφερειακώv πρoγραµµάτωv, στην παρoχή Τραπεζικώv υπηρεσιώv σε πρoγράµµατα τoυ 
δηµόσιoυ και ιδιωτικoύ τoµέα καθώς και σε εµπoρικές δραστηριότητες µεταξύ τωv µελώv. 
 
H Τράπεζα είvαι έvα αvεξάρτητo ∆ιεθvές ΄Iδρυµα µε πλήρη voµική πρoσωπικότητα. Η 
λειτουργία της BSTDB ξεκίνησε την 1η  Ioυvίoυ 1999 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.  
 
Η Χώρα µας δίδει ιδιαίτερη σηµασία στην BSTDB. Με πρωτοβουλία της Ελλάδος έχει 
αναγνωριστεί ως Πολυµερής Χρηµατοδοτικός Οργανισµός από την Ε.Ε. Τον Ιούνιο του 2005 
µετά από αίτηµα της Ελλάδος στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του 
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι συνεισφορές που 
καταβάλει η χώρα µας στην Τράπεζα είναι επιλέξιµες ως αναπτυξιακή βοήθεια ως εξής: 
� το 27% των συνεισφορών της Ελλάδος προς την Τράπεζα θεωρείται ως ODA  
� το 57% των συνεισφορών της Ελλάδος προς την Τράπεζα θεωρείται ως ΟΑ  
 
Οι συνεισφορές της χώρας µας κατά τα έτη 2004 και 2005 ανήλθαν σε 4,85 εκατ. ΕΥΡΩ και 
4,72 εκατ. ΕΥΡΩ αντιστοίχως. 
 
 

12.3.5.1 Ειδικό Ταµείο Τεχνικής Συνεργασίας µε την ΤΕΑΕΠ 
(Technical Cooperation Special Fund) 

 
Η Ελλάς είναι η µόνη χώρα που έχει συστήσει Ειδικό Ταµείο Τεχνικής Συνεργασίας 
(Technical Cooperation Special Fund) µε την Τράπεζα Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου 
Πόντου.  
 
Χώρες δραστηριότητος του Ειδικού Ταµείου Τεχνικής Συνεργασίας είναι τα 11 ΚΜ που 
δραστηριοποιείται η Τράπεζα, µε σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας σε προγράµµατα 
που χρηµατοδοτεί η Τράπεζα, τα οποία υλοποιούνται από Ελληνικές Εταιρείες Συµβούλων. 
 
Οι Ελληνικές συνεισφορές από το 2001 έως σήµερα ανέρχονται σε 1,30 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ.  
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12.3.6 Παγκόσµιο Ταµείο για την Καταπολέµηση  
του AIDS, της Φυµατιώσεως και της Ελονοσίας 
(Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria – GFATM) 

 

 
 
Μια νέα διεθνής πρωτοβουλία σχετίζεται µε το πρόβληµα της εξάπλωσης των τριών µεγάλων 
ασθενειών, δηλαδή του AIDS, της ελονοσίας και της φυµατιώσεως. Από το 2002 ξεκίνησε τη 
λειτουργία του ένα νέο Ταµείο µε την ονοµασία “Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria - GFATM”. Σκοπός του να παράσχει τις απαραίτητες πιστώσεις για την 
αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση των θανατηφόρων αυτών ασθενειών.  
 
Χάρη στο νέο Ταµείο, µπορούν σήµερα να αναληφθούν νέες δράσεις για την αποτροπή της 
εξάπλωσης και την θεραπεία των υπόψη ασθενειών. Εποµένως, η συµβολή του Ταµείου 
είναι ήδη πολύ σηµαντική στην πορεία επίτευξης του έκτου στόχου της χιλιετίας. 
Αναγνωρίζοντας το σηµαντικό έργο που επιτελείται, η Ελλάς εντός του 2004 κατέβαλε στο 
υπόψη Ταµείο το ποσό των 0,25 εκατ. ΕΥΡΩ.      
 
 

12.3.7 ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (∆ΟΜ) 
(International Organization for Migration - ΙΟΜ) 

 

 
 
Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (International Organization for Migration - ΙΟΜ) έχει 
αναπτύξει σειρά προγραµµάτων µε αντικείµενο την επιστροφή των µεταναστών στις χώρες 
προέλευσής τους. Τα υπόψη προγράµµατα δεν ήταν πάντοτε επιτυχή για διαφόρους λόγους, 
όπως έλλειψη ασφάλειας, υγειονοµικής περίθαλψης κλπ. στις χώρες προέλευσης.    
 
Η Ελλάς συµµετείχε σε συνεργασία µε τον ΙΟΜ στην οικονοµική στήριξη του περιφερειακού 
“clearing point” στο Βελιγράδι στα πλαίσια της task force του Συµφώνου Σταθερότητος για τη 
Νότιο-Ανατολική Ευρώπη (ΣΣΝΑΕ) για την παράνοµη διακίνηση προσώπων µε το ποσό των 
0,10 εκατ. ΕΥΡΩ. 
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12.4 

 

 
Πορεία της πολυµερούς χρηµατοδότησης για συνεισφορές, 
συνεισφορές κεφαλαίου, αναπλήρωση κεφαλαίων και άλλες 
διαδικασίες συνεισφορών   
 

 
12.4.1 Πολυ-διµερής βοήθεια 

 
Τόσο η διµερής όσο και η πολυµερής βοήθεια που παρέχεται µέσω ∆ιεθνών Οργανισµών 
έχουν τα πλεονεκτήµατά τους. Στα πλεονεκτήµατα της διµερούς βοήθειας πρέπει να 
καταγραφούν, η ευελιξία και ο ακριβής σχεδιασµός ώστε να καλύπτει τις επιδιώξεις της 
δωρήτριας χώρας, το γεγονός ότι αποτυπώνεται αµέσως ο αντίκτυπος στην αποδέκτρια 
χώρα και η συµβολή στην προώθηση φιλικών σχέσεων µεταξύ των δύο εταίρων. Από την 
άλλη πλευρά στα πλεονεκτήµατα της πολυµερούς βοήθειας πρέπει να υπολογισθούν, η 
πλήρης χρήση της προηγµένης και εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας κάθε ∆ιεθνούς 
Οργανισµού, η παροχή βοήθειας µε πολιτικά ουδέτερο τρόπο και η χρήση του παγκόσµιου 
δικτύου παροχής βοήθειας, για την αποτελεσµατικότερη παροχή της.        
 
Η Ελλάς επιδιώκει να αυξήσει την ODA που παράσχει προωθώντας τα πλεονεκτήµατα τόσο 
της διµερούς όσο και της πολυµερούς βοήθειας και επιδιώκοντας να εξεύρει την κατάλληλη 
ισορροπία µεταξύ των δύο, η οποία θα επιφέρει τα βέλτιστα αποτελέσµατα τόσο για τις 
αποδέκτριες χώρες, όσο για την Ελλάδα και τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς. Κατ’ αυτήν την 
έννοια, η παροχή συνδυασµένης βοήθειας (διµερούς και πολυµερούς) προωθεί τη 
συµπληρωµατικότητα των δράσεων σε θέµατα πληροφόρησης, εµπειρογνωµοσύνης, 
ανθρωπίνων και χρηµατοδοτικών πόρων, προωθώντας έτσι την αποτελεσµατικότητα της 
παρεχόµενης βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό η HELLENIC AID δραστηριοποιείται και στον 
τοµέα της πολυ-διµερούς βοήθειας.     
 
Ενδεικτικά, µερικές από τις δράσεις πολυ-διµερούς βοήθειας της HELLENIC AID το 2004, 
ήταν:  
� παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες από τους τυφώνες στην Αϊτή, σε 

συνεργασία µε τα Η.Ε 
� ανασυγκρότηση της Λιβερίας, σε συνεργασία µε τα Η.Ε 
� οικονοµική συµβολή στην αποστολή πολιτικών παρατηρητών στην περιοχή Darfur στα 

πλαίσια αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στο Σουδάν, σε συνεργασία µε τα Η.Ε 
� παροχή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις Φιλιππίνες, σε συνεργασία µε τα Η.Ε 
� βελτίωση της ζωής των γυναικών στο Αφγανιστάν µε την διασφάλιση παροχής ποσίµου 

ύδατος και την ανάµειξη τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των κοινοτήτων, σε 
συνεργασία µε το UNHCR  

� οικονοµική στήριξη της εκλογικής διαδικασίας στο Αφγανιστάν, σε συνεργασία µε το 
UNDP 

� επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια προς τα θύµατα του τυφώνα "Ιβάν" στη Γρενάδα, σε 
συνεργασία µε τα Η.Ε 

� επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στους πληµµυροπαθείς του Μπαγκλαντές, κατόπιν 
ειδικής εκκλήσεως των Η.Ε σε συνεργασία µε τη UNICEF 

� καταπολέµηση των ακρίδων στην ∆υτική και Βόρειο-∆υτική Αφρική και στις χώρες της 
Ερυθράς Θάλασσας σε συνεργασία µε τον FAO 

� παροχή επισιτιστικής βοήθειας στην Αρµενία σε συνεργασία µε το WFP 
� παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόµενα Κράτη 

(SIDS) σε συνεργασία µε τα Η.Ε 
� διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στα πλαίσια του προγράµµατος "οι δρόµοι της ελιάς" σε 

συνεργασία µε την UNESCO 
� χρηµατοδότηση ειρηνευτικών επιχειρήσεων σε συνεργασία µε την ECOWAS 
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� συνεισφορά για την ανακατασκευή της σαρκοφάγου της Chernobil και για το κλείσιµο των 
ανασφαλών πυρηνικών αντιδραστήρων σε συνεργασία µε την EBRD 

� συµµετοχή σε προγράµµατα των Η.Ε (Γραφείο Συντονιστου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 
των Η.Ε) για παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράκ σε συνεργασία µε το 
UNOCHA  

� συµµετοχή σε προγράµµατα της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού για παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράκ σε συνεργασία µε τους ICRC, WFP, UNICEF, UNHCR 

� οικονοµική στήριξη του περιφερειακού clearing point στο Βελιγράδι στα πλαίσια της task 
force του ΣΣΝΑΕ για την παράνοµη διακίνηση προσώπων σε συνεργασία µε τον ΙΟΜ 

� συµµετοχή σε πρόγραµµα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύµατα του κυκλώνα 
"amis" στα Νησιά Φίτζι σε συνεργασία µε τα Η.Ε 

� συµµετοχή σε πρόγραµµα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύµατα των 
βροχοπτώσεων σε συνάρτηση µε τον τροπικό κυκλώνα "delphina" στο Μαλάουι σε 
συνεργασία µε το UNOCHA 

 
 

 
 

12.5 
 

 
Πολυµερείς συνεισφορές 
 

 
Οι συνολικές πολυµερείς συνεισφορές της Ελλάδος (ODA & OA) προς ∆ιεθνείς Οργανισµούς 
για το έτος 2004, ανήλθαν σε 240,65 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,12% του ΑΕΕ. Από αυτές, οι 
συνεισφορές ODA ανήλθαν σε 160,78  εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Το ποσό αυτό αποτελεί το 0,08% 
του ΑΕΕ και το 35% περίπου της συνολικά παρασχεθείσας (διµερούς και πολυµερούς) ODA.  
 
Ειδικότερα οι συνεισφορές προς ∆ιεθνείς Οργανισµούς κατανεµήθηκαν ως εξής: 
 

12.5.1 Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
∆απάνες ύψους 143,65 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. ή 89,36% στο σύνολο της πολυµερούς ODA. 
Πρόκειται για δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν, ως εξής: 
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Προϋπολογισµός Ανάπτυξης), περιλαµβάνονται οι δαπάνες: 

Προ της προσχώρησης στρατηγική για την Τουρκία, Επισιτιστική βοήθεια και 
υποστηρικτικός προσανατολισµός,    Ανθρωπιστική βοήθεια, Ασία, Λατινική Αµερική, 
Χώρες ΑΚΕ (Νότιος Αφρική, µπανάνες, αποκατάσταση), Μεσόγειος/Μέση Ανατολή, 
Ανατολική Ευρώπη/Κεντρική Ασία, ∆υτικά Βαλκάνια, Άλλα µέτρα συνεργασίας, ∆ηµοκρατία 
και ανθρώπινα δικαιώµατα, Εξωτερικά θέµατα συγκεκριµένων Κοινοτικών πολιτικών, 
∆ιοικητικό κόστος. 

  ∆απάνη ύψους 83,31 εκατ. ΕΥΡΩ.  
- Σεινεισφορά στο Ταµείο Εγγυήσεων Εξωτερικών ∆ράσεων 
  ∆απάνη ύψους 3,06 εκατ. ΕΥΡΩ.  
- Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)  
  ∆απάνη ύψους 29,25 εκατ. ΕΥΡΩ.  
  

12.5.2 Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών και οι θυγατρικοί του 
 
Οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 6,45 εκατ. ΕΥΡΩ ή 8,01 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, ποσοστό 4,98% 
στο σύνολο της πολυµερούς ODA. Ενδεικτικά κατεβλήθησαν ποσά ως εξής: 
 
WHO: 1,37 εκατ. ΕΥΡΩ ή 1,70 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

FAO: 0,74 εκατ. ΕΥΡΩ ή 0,92 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

UNHCR: 0,72 εκατ. ΕΥΡΩ ή 0,90 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

UNEP:     0,47 εκατ. ΕΥΡΩ ή 0,58 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

UNICEF: 0,24 εκατ. ΕΥΡΩ ή 0,30 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   
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UNRWA: 0,32 εκατ. ΕΥΡΩ ή 0,40 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

UNAIDS: 0,08 εκατ. ΕΥΡΩ ή 0,10 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

UNCTAD: 0,03 εκατ. ΕΥΡΩ ή 0,04 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

UNESCO: 0,03 εκατ. ΕΥΡΩ ή 0,04 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

UNIFEM: 0,01 εκατ. ΕΥΡΩ ή 0,02 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

UNFPA: 0,01 εκατ. ΕΥΡΩ ή 0,01 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ   

 
12.5.3 Παγκόσµια Τράπεζα µε τους θυγατρικούς Οργανισµούς της  

 
Η Ελλάς προέβη σε δαπάνες ύψους 3,57 εκατ. ΕΥΡΩ ή 4,43 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, κατά το έτος 
2004, που αναλογεί σε ποσοστό 2,76% στο σύνολο της πολυµερούς ODA. Πρόκειται για 
µέρος των συνεισφορών της Χώρας µας στη δωδεκάτη και δεκάτη τρίτη αναπλήρωση των 
πόρων του IDA. Επιµεριστικά οι δαπάνες ανήλθαν σε: 
IDA-12: 1,38 εκατ. ΕΥΡΩ ή 1,72 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ και   

IDA-13: 2,18 εκατ. ΕΥΡΩ ή 2,71 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ     

Το έτος 2005 κατεβλήθησαν ως συνεισφορά στην IDA-13: 
IDA-13: 3,66 εκατ. ΕΥΡΩ ή 4,55 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ.   

 
12.5.4 Λοιποί Οργανισµοί 

 
Το υπόλοιπο ποσό εκ 3,77 εκατ. ΕΥΡΩ ή 4,69 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ (2,92% στο σύνολο της 
πολυµερούς ODA), µοιράσθηκε σε άλλους ∆ιεθνείς Οργανισµούς και Περιφερειακές 
Αναπτυξιακές Τράπεζες.  
 
Συνολικά, η πολυµερής ODA της Χώρας µας κατά το έτος 2004 παρασχέθηκε κατά Φορέα 
ως εξής: 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ   12- 1 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟ  

σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

    ΠΟΣO 
    σε εκατ. 

    ∆ολ. ΗΠΑ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΠΟΟ 
 

EU, EDF,EC  
        115,62 

  
  143,65 

 
89,36% 

ΥΠΟΟ 
 

IBRD, EBRD, GEF(77%), IDA, 
OECD, WTO-DOHA, UNIDO  

 
          7,33 

 
9,11 

 
5,67% 

ΥΠΕΞ ECOWAS, IOC, UNCTAD, 
UNFCC, WFP, IFAD, INSTRAW, 
UNAIDS, UNFPA, UNHCR, 
UNICEF, UNIFEM, UNITAR, 
UNO, UNOCHA, UNRWA, 
UNVFVT  

 
          2,71 

 
3,37 

 
2,09% 

ΥΠΕΧΩ∆Ε IUCN, MONTREAL PROTOCOL, 
UN HABITAT, UNFCC, UNEP, 
UNESCO  

 
1,12 

 
     1,39 

 
0,87% 

ΥΠΥΓKA UNVFD/ UNITED NATIONS, 
ICRC, WHO 

          
          1,18 

 
1,47 

 
0,91% 

ΥΠΠΟ 
 

UNICEF, WIPO            
          0,57 

 
0,71 

 
0,44% 

ΥΠΑΑΤ 
 

EPPO, CIHEAM, FAO, ISTA  
0,84 

 
     1,04 

 
0,65% 

ΥΠΕΘΑ 
 

WMO  
  0,01 

 
     0,01 

 
0,01 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
129,38 

 

 
160,75 

 
100% 
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Αναδιάρθρωση Χρέους 
∆ιαγραφή χρεών 
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13. 
 

 
Αναδιάρθρωση Χρέους, ∆ιαγραφή χρεών 

 
 
 

 
13.1 

 

 
Πολιτικές για την ανακούφιση του χρέους των αναπτυσσοµένων 
χωρών 
 

 
Η Ελλάς παρέχει το σύνολο σχεδόν της διµερούς ODA προς αναπτυσσόµενες και υπό 
µετάβαση χώρες, µε τη µορφή δωρεών (grants). Παρόλα αυτά συµµετέχει ενεργά και σε 
διεθνείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανακούφιση του χρέους των 
αναπτυσσοµένων.    

 
Στο πλαίσιο αυτό η Χώρα µας ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία της Π.Τ για τις 
υπερχρεωµένες πτωχές χώρες (Heavily Indebted Poor Countries Initiative - HIPC). Κατ’ 
αυτήν την έννοια και κατά την έναρξη εφαρµογής της υπόψη πρωτοβουλίας, συνεισέφερε 
από τις πρώτες το έτος 1996, το ποσό του 1,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Η σηµασία της προσφοράς 
αυτής αναγνωρίσθηκε από την Π.Τ. Στη συνέχεια η Χώρα µας κατέβαλε και δεύτερη 
συνεισφορά για την «Ενισχυµένη Πρωτοβουλία HIPC», το έτος 2001 εκ 2,50 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ.  
 
Η πρωτοβουλία HIPC είναι ένας διεθνής µηχανισµός ελάφρυνσης του χρέους, µε τον οποίον 
παρέχεται ειδική βοήθεια στις φτωχότερες χώρες του κόσµου. ∆ηµιουργήθηκε στη διάσκεψη 
κορυφής της Οµάδος των 7 στη Λυών της Γαλλίας το 1996, µετά από πρόταση της Π.Τ και 
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ελάφρυνση της 
δανειακής επιβάρυνσης των φτωχών χωρών σε ανεκτά επίπεδα, ώστε να εξασφαλισθεί ότι 
καµιά χώρα δεν βρίσκεται σε θέση που να µην µπορεί να εκπληρώσει τις δανειακές της 
υποχρεώσεις, διασφαλίζοντας έτσι ότι δεν παρεµποδίζεται η ουσιαστική αναδιάρθρωση και 
ανάπτυξη µιας χώρας εξαιτίας της εξυπηρέτησης δυσβάστακτων δανειακών υποχρεώσεων. 
Η πρωτοβουλία καλύπτει διάφορες πτυχές: ελάφρυνση - παραγραφή χρέους και 
µεταρρύθµιση της διαρθρωτικής και κοινωνικής πολιτικής, µε επίκεντρο ιδίως την παροχή 
βασικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. 
 
Στην Ετήσια Σύνοδο της Π.Τ και του ∆ΝΤ έτους 1999, υιοθετήθηκε η «Ενισχυµένη 
Πρωτοβουλία HIPC» (Enhanced HIPC Initiative). Σκοπός, να προωθηθεί η ευρύτερη, 
ταχύτερη και ουσιαστικότερη ανακούφιση του προβλήµατος της υπερχρέωσης. 
Συµφωνήθηκε ότι η µεταφορά πόρων µε σκοπό την ανακούφιση του χρέους, καθώς και ο 
υπό όρους δανεισµός των υπερχρεωµένων φτωχών χωρών, θα γίνεται µε την προϋπόθεση 
ότι οι ενδιαφερόµενες χώρες θα έχουν καταρτίσει «Εθνικό Πρόγραµµα Στρατηγικής για τη 
Μείωση της Φτώχειας». Αποφασίσθηκε τα υπόψη προγράµµατα στρατηγικής να 
αποτυπώνονται στο εξής στα “Poverty Reduction Strategy Papers” (PRSPs). Θα 
καταρτίζονται από τις υπόψη χώρες, µε τη συµµετοχή και συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, 
του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας, τους ΜΚΟ και τη συνδροµή των δωρητριών χωρών, των 
Περιφερειακών Αναπτυξιακών Τραπεζών, του ∆ΝΤ και της Π.Τ, µε σκοπό να σκιαγραφούν 
την ακολουθητέα στρατηγική για τη µείωση της φτώχειας.      

 
Το συνολικό κόστος της πρωτοβουλίας εκτιµάται σήµερα σε 34.000 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Η 
χρηµατοδότηση κατανέµεται σχεδόν εξίσου µεταξύ δύο κυρίων τύπων πιστωτών, τους 
∆ιµερείς και Εµπορικούς πιστωτές (εθνικές κυβερνήσεις καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις) και 
στους Πολυµερείς πιστωτές (Πολυµερείς Τράπεζες όπως η Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ΝΤ 
και περιφερειακά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπως η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης).  
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Τα θετικά αποτελέσµατα της «Ενισχυµένης Πρωτοβουλίας HIPC» διαφαίνονται µε την 
πάροδο των ετών και ήδη είναι ουσιαστική η συµβολή της στη µείωση των χρεών των 
φτωχών χωρών. Από τον Νοέµβριο του έτους 2001, είκοσι τέσσερις (24) χώρες πέτυχαν το 
σηµείο απόφασης και ήταν επιλέξιµες για ενδιάµεση ελάφρυνση του χρέους, ενώ µικρός 
αριθµός από αυτές πέτυχε το σηµείο ολοκλήρωσης. Οι περισσότερες ήταν χώρες της 
Υποσαχαρικής Αφρικής. Η επιτυχηµένη ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας, θα συµβάλλει στην 
επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί από τη διεθνή κοινότητα, για µείωση µέχρι το 2015 στο 
µισό, του πληθυσµού που σήµερα ζει κάτω από συνθήκες απόλυτης φτώχειας (1ος 
Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας - MDG) (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [Ι]).    
 
Οι χώρες του G8 πρότειναν την 100% ακύρωση του χρέους των Υπερχρεωµένων Φτωχών 
Χωρών (HIPCs) οι οποίες έφτασαν στο “Completion Point”, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
για τις Υπερχρεωµένες Φτωχές Χώρες, που οφείλεται από αυτές στον IDA, στο African 
Development Fund (AfDF) και στο International Monetary Fund (IMF). Η Ελλάς υποστηρίζει 
την πρωτοβουλία του G8 καθώς παρέχεται µία σηµαντική ευκαιρία στις φτωχότερες χώρες 
να µειώσουν το χρέος και να αυξήσουν τους πόρους για την επίτευξη των Αναπτυξιακών 
Στόχων της Χιλιετίας. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΟ) έχει προβλέψει 
στον Κρατικό Προϋπολογισµό έτους 2006 σχετική πίστωση για την Πρωτοβουλία για τις 
Υπερχρεωµένες Φτωχές Χώρες (HIPC). 
 
Η πρωτοβουλία HIPC δεν αποτελεί από µόνη της πανάκεια και εξακολουθεί να αποτελεί 
αντικείµενο κριτικής από τους ακαδηµαϊκούς κύκλους, τις ΜΚΟ και τις οµάδες της κοινωνίας 
των πολιτών. Μεταξύ των κυρίων ζητηµάτων που αποτελούν σήµερα αντικείµενο συζήτησης, 
περιλαµβάνεται η χρηµατοδότηση των υπερχρεωµένων φτωχών χωρών, η χρήση των 
πόρων, η επιλεξιµότητα των χωρών µέσου εισοδήµατος µε υψηλό ποσοστό φτωχού 
πληθυσµού, το βιώσιµο επίπεδο της δανειακής επιβάρυνσης, η µείωση της φτώχειας και το 
θέµα της προσθετικότητος. 
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14. 
 

 
Γεωγραφική Κατανοµή 

 
 

 
14.1 

 

 
Πολιτικές και σχεδιασµός της γεωγραφικής κατανοµής της βοήθειας και 
κατηγορίες χωρών 
 

 
Οι αναπτυσσόµενες χώρες αποτελούν ένα πολυποίκιλο σύνολο εθνών, µε διαφορετικά 
οικονοµικά, και κοινωνικά συστήµατα, κοινωνική και πολιτική οργάνωση και πολιτισµούς. 
Έχουν επιλέξει διαφορετικές αναπτυξιακές στρατηγικές και επηρεάζονται σε διαφορετικό 
βαθµό από τις διεθνείς οικονοµικές συνθήκες ή κρίσεις.  
 
Ο σχεδιασµός της εθνικής πολιτικής και στρατηγικής της Ελλάδος, όσον αφορά στη 
γεωγραφική κατανοµή της αναπτυξιακής συνεργασίας, αποτελεί αρµοδιότητα της ΕΟΣ∆ΟΣ 
(βλέπε Παράγραφο [6.1.1] ανωτέρω) µετά από σχετική εισήγηση της HELLENIC AID. 
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό της γεωγραφικής κατανοµής της διµερούς κρατικής αναπτυξιακής 
βοήθειας της Ελλάδος, έχουν καθορισθεί συγκεκριµένες προτεραιότητες µε στόχο την 
ουσιαστική συµβολή στην αντιµετώπιση των πολύµορφων προβληµάτων που απασχολούν 
τις κοινωνίες των αναπτυσσόµενων και υπό µετάβαση χωρών.   

 
Τα προγράµµατα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας της HELLENIC AID 
αποτελούν µέρος της αναπτυξιακής διπλωµατίας και ουσιαστικό εργαλείο της Ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής.  
 
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού της αναπτυξιακής βοήθειας 
για το 2005, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της βοήθειας, η Ελληνική 
αναπτυξιακή στρατηγική επικεντρώθηκε σε περιορισµένο αριθµό επωφελούµενων χωρών, 
ώστε να επιτευχθεί υψηλότερος βαθµός αποτελεσµατικότητoς των χρηµατοδοτικών 
παρεµβάσεών της (βλέπε ΧΑΡΤΗ [γ] – Χώρες προτεραιότητος της Ελληνικής αναπτυξιακής 
συνεργασίας έτους 2005). 
    
Η Ελλάς ακολουθεί τις διεθνώς αποδεκτές στρατηγικές ανάπτυξης στη διαδικασία παροχής 
αναπτυξιακής βοήθειας. Προϋπόθεση για την επιλογή µιας χώρας ως αποδέκτριας, είναι η 
εκπεφρασµένη από πλευράς της βούληση να αναπτυχθεί, εντός του διεθνώς παραδεκτού 
πλαισίου αναπτυξιακής στρατηγικής. Να αποδίδει δηλαδή προτεραιότητα στη µείωση της 
φτώχειας, στην ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της 
χρηστής διοίκησης και της αειφορίας του περιβάλλοντος.  
 

Η διαδικασία των στρατηγικών κατά χώρα, αλλά και παράλληλα η συνολική προσέγγιση που 
ακολουθείται, δίνει την δυνατότητα στην Ελλάδα αφενός να κατανέµει κατ’ έτος τις πιστώσεις 
αναπτυξιακής βοήθειας σε  χώρες προτεραιότητος και κύριους τοµείς και αφετέρου να 
επιλέγει αναλόγως, Υπουργεία, Ν.Π, ή ΜΚΟ προκειµένου να υλοποιήσουν τις δράσεις, ώστε 
να συµβάλλουν µε τον καλύτερο τρόπο στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.    
 
Με την πάροδο των ετών ολοένα και µεγαλύτερο τµήµα της παρεχόµενης βοήθειας 
παρέχεται στις ΛΑΑΧ της Ασίας και της Αφρικής. Αυτό αποτελεί δέσµευση της ∆ιεθνούς 
Κοινότητος και ασφαλώς της Ελλάδος. Κατ’ αυτήν την έννοια το Ελληνικό στρατηγικό πλαίσιο 
στις κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής του για το 2ο ΠΠΑΣΒΕ, περιλαµβάνει νέες 
πρωτοβουλίες που απευθύνονται στις ΛΑΑΧ, µεταξύ των οποίων και η ετήσια αύξηση της 
παρεχόµενης ODA.  
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Ως προς την κατανοµή των πιστώσεων ανάµεσα στις Χώρες Κατηγορίας Ι [Part I] και 
Κατηγορίας ΙΙ [Part II] (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [VI]), προβλέπεται συγκέντρωση των πιστώσεων 
στις πρώτες σε ποσοστό άνω του 80% (βλέπε ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [Β]). 
 
 

 
14.2 

 

 
Χώρες προτεραιότητος ή συγκέντρωσης της βοήθειας 
 

 
Κατά τη διαδικασία σχεδιασµού της γεωγραφικής κατανοµής της βοήθειας τη διετία 2004-
2005, η HELLENIC AID έλαβε υπόψη τα Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) τα 
οποία παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για το σχεδιασµό γεωγραφικής στρατηγικής, καθώς 
συνδυάζουν τις αναπτυξιακές ανάγκες των αναπτυσσοµένων χωρών µε τις αντίστοιχες 
δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήµατα των δωρητών. Κατ’ αυτήν την έννοια η Ελλάς 
επέλεξε δεκαεννέα συν δύο (19+2) χώρες – στόχους, όπως εµφαίνονται στο ΠΛΑΙΣΙΟ [14- 1] 
και στο ΧΑΡΤΗ [γ].  
 

ΠΛΑΙΣΙΟ   14- 1 
 
� Αφρική  

Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ερυθραία, Νότιος Αφρική, Σουδάν 
� Ασία  
       Σρι – Λάνκα. Το Αφγανιστάν και το Ιράκ παραµένουν χώρες προτεραιότητος,  
       εφόσον όµως οι συνθήκες το επιτρέπουν. 
� ∆υτικά Βαλκάνια  
       Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Π.Γ.∆.Μ, Σερβία – Μαυροβούνιο (Κοσσυφοπέδιο)  
� Χώρες Ανατολικής Ευρώπης και Καυκάσου 

Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Γεωργία, Μολδαβία 
� Νότιες Μεσογειακές Χώρες  
       Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστινιακή  Αρχή, Συρία, Τουρκία  

 
 
Η Ελλάς υποστήριξε αυτές τις χώρες στη δύσκολη πορεία τους να επιτύχουν βασικούς 
αναπτυξιακούς στόχους, µε απώτερο σκοπό τη µείωση της φτώχειας. Ειδικότερα η Ελλάς 
συνεισέφερε σε τοµείς όπως η αύξηση της παραγωγικότητος, η ενίσχυση θεσµών για χρηστή 
διακυβέρνηση, η ενίσχυση του ιδιωτικού τοµέως για την αύξηση των επενδύσεων κλπ. 
Γενικότερα, η Χώρα µας ευθυγραµµίζει την παρεχόµενη αναπτυξιακή βοήθειά της µε τις 
ουσιαστικές αναπτυξιακές προτεραιότητες που θέτουν οι αποδέκτριες χώρες, επιλέγοντας τις 
δράσεις που θα χρηµατοδοτήσει µε βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει και τις 
δραστηριότητες των άλλων δωρητών.  
 
Η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε µε τη µορφή δωρεάς διαχρονικά στις ανωτέρω 
χώρες εµφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [VIΙ].    
 
Ειδικότερα και σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση χωρών που ακολουθεί η DAC, οι 
κυριότερες δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδος το έτος 2004, στις Χώρες 
Προτεραιότητος (όλες Κατηγορίας Ι [Part I] της DAC – βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [VΙ]), 
διαµορφώθηκαν ως κατωτέρω: 
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ΧΑΡΤΗΣ   [γ] 

Χώρες Προτεραιότητος της HELLENIC AID   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
� Αφρική  

Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ερυθραία, Νότιος Αφρική, Σουδάν 
� Ασία  
       Σρι – Λάνκα. Το Αφγανιστάν και το Ιράκ παραµένουν χώρες προτεραιότητος,  
       εφόσον όµως οι συνθήκες το επιτρέπουν. 
� ∆υτικά Βαλκάνια  
       Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Π.Γ.∆.Μ, Σερβία – Μαυροβούνιο (Κοσσυφοπέδιο)  
� Χώρες Ανατολικής Ευρώπης και Καυκάσου 

Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Γεωργία, Μολδαβία 
� Νότιες Μεσογειακές Χώρες  
       Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστινιακή  Αρχή, Συρία, Τουρκία  
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Χώρες Κατηγορίας   Ι   (Part I της DAC) 
 

 
Το έτος 2004 χορηγήθηκε στις χώρες Κατηγορίας Ι (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [VΙ]) δωρεάν 
διµερής κρατική αναπτυξιακή βοήθεια (ODA) ύψους 303,81 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 244,54 εκατ. 
ΕΥΡΩ, δηλαδή το 85,71% της συνολικής διµερούς αναπτυξιακής βοήθειας (ODA/OA) που 
ανήλθε σε 354,45 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 285,30 εκατ. ΕΥΡΩ (βλέπε ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [Β]). 
 

14.2.1 Α Φ Ρ Ι Κ Η  
 

 
 
Οι επαφές των Ελλήνων µε την Αφρική χρονολογούνται από την αρχαιότητα. Στα νεότερα 
χρόνια οι πρώτοι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στην Αφρική περίπου το 1860, κυρίως στην 
Αίγυπτο, στην Αιθιοπία, στο Σουδάν και στη Νότια Αφρική, οι περισσότεροι όµως 
µετακινήθηκαν στην Αφρικανική ήπειρο µετά το 1920. Σήµερα, οι µεγαλύτερες Ελληνικές 
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κοινότητες βρίσκονται, στη Νότια Αφρική (50.000 - 60.000), στη Ζιµπάµπουε (3.500), στη 
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (450), στο Μαλάουϊ (250), στην Αιθιοπία (250), στο Καµερούν 
(200) και στη Νιγηρία (150).  
 
Η Χώρα µας διατηρεί ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις µε τις χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής και 
έχει υπογράψει ικανό αριθµό Συµφωνιών για οικονοµική και τεχνική συνεργασία, για τον 
τουρισµό και τη γεωργία. Βάσει των Συµφωνιών αυτών, πολλοί Αφρικανοί φοιτητές 
παρακολουθούν προγράµµατα Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ), 
Κολεγίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ),  κάνοντας χρήση υποτροφιών 
που χορηγούνται από την Ελλάδα.  
 
Στην Υποσαχαρική Αφρική η Ελλάς διατηρεί οκτώ (8) Πρεσβείες, Αδδίς Αµπέµπα, Γιαουντέ, 
Κινσάσα, Χαράρε, Λάγκος, Ναϊρόµπι, Πρετόρια, Χαρτούµ. Οι Πρεσβείες αυτές έχουν 
παράλληλες διαπιστεύσεις σε γειτονικές χώρες και έτσι η Χώρα µας εκπροσωπείται σε όλα 
τα κράτη της περιοχής. Επιπλέον, στα περισσότερα από αυτά έχει ιδρύσει Άµισθα Προξενεία. 
  
∆υστυχώς τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία έγκυρων ∆ιεθνών Οργανισµών σκιαγραφούν 
µια ζοφερή εικόνα όσον αφορά στη φτώχεια και στην υπανάπτυξη στην Υποσαχαρική 
Αφρική. Τα τελευταία 25 έτη η περιοχή αυτή γνώρισε αύξηση της φτώχειας ενώ η συµµετοχή 
των χωρών που την αποτελούν στο παγκόσµιο εµπόριο µειώθηκε κατά 50%. Επιπλέον, η 
αχανής αυτή γεωγραφική περιοχή έχει το µεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που επιβιώνουν 
µε λιγότερο από 1 ∆ολλάριο ΗΠΑ την ηµέρα, βρίσκονται στην κατηγορία δηλαδή της ακραίας 
εισοδηµατικής φτώχειας. Συγχρόνως, περίπου 28 εκατοµµύρια Αφρικανοί είναι φορείς του 
ιού HIV/AIDS, ενώ διαφαίνεται κάποια µικρή µείωση της εξάπλωσης σε ορισµένες χώρες.   
 
Τα τελευταία χρόνια, στο κεντρικό τµήµα της ηπείρου ξέσπασαν συγκρούσεις, όπως για 
παράδειγµα στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών και στο σύνολο της επικράτειας της Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας του Κονγκό. Στο Κέρας της Αφρικής, αν και η κατάσταση παρέµεινε ασταθής, 
δεν υπήρξαν σηµαντικές συγκρούσεις τον τελευταίο χρόνο. Στα ανωτέρω θα πρέπει να 
προστεθούν οι εµφύλιες συγκρούσεις και άλλες κρίσεις σε χώρες όπως η Αγκόλα, το 
Σουδάν, η Σιέρρα Λεόνε, η Γουϊνέα Μπισσώ, η Σοµαλία κ.λ.π. Η Ελλάς έχει συµµετάσχει 
ενεργά στη διαµόρφωση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής Ασφαλείας της 
Ε.Ε, έναντι των 48 χωρών του υποσαχαρικού τµήµατος της Αφρικανικής ηπείρου. Οι 
προσπάθειες της ΕΕ για επίλυση των κρίσεων στέφθηκαν σε ορισµένες περιπτώσεις, µε 
επιτυχία. Ωστόσο πολλά αποµένει να γίνουν προκειµένου να επικρατήσει σταθερότητα στην 
ευρύτερη περιοχή.  
 
Θετικά βήµατα για ειρήνευση έγιναν το 2004 στην Αφρική όπου εµφανίζεται µια τάση προς 
περιορισµό των συρράξεων (Σοµαλία, Σουδάν) και αύξηση των δηµοκρατικά κυβερνωµένων 
χωρών. Ο αριθµός των διεξαχθέντων εκλογών έχει αυξηθεί και οι δηµοκρατικές διαδικασίες 
διαφαίνεται ότι εµπεδώνονται και στην Αφρική (Νότιος Αφρική, Μοζαµβίκη, Μαλάουι, 
Ναµίµπια).  
 
Είναι ενθαρρυντικός ο ρόλος που διαδραµατίζει στις µεγάλες προκλήσεις της Αφρικής, η 
«Αφρικανική Ένωση» µέσα στα τρία µόλις χρόνια της ύπαρξής της ως ∆ιεθνούς Οργανισµού. 
Η Ελλάς έχει τη θέληση να συµβάλλει στη βελτίωση των προοπτικών της Αφρικής µέσω της 
παροχής ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας. Για το σκοπό αυτό υποστηρίζει την 
προοπτική ενισχυµένης πολιτικής συνεργασίας µε τις Αφρικανικές χώρες και τους 
περιφερειακούς Οργανισµούς της ηπείρου αυτής.   
 
Η διµερής ODA που παρασχέθηκε το 2004 στις χώρες της Αφρικανικής ηπείρου ανήλθε σε 
40,53 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ (βλέπε ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [Γ]), εκ των οποίων 35,78 εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ µε τη µορφή τεχνικής συνεργασίας και 2,54 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή επείγουσας 
βοήθειας. Το 2003 η διµερής ODA είχε ανέλθει σε 13,66 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, εκ των οποίων 6,04 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή τεχνικής συνεργασίας και 0,65 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή 
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επείγουσας βοήθειας. Εποµένως, η διµερείς δωρεές ODA από την Ελλάδα προς τις χώρες 
της Αφρικής αυξήθηκαν µεταξύ 2003-2004 κατά 26,87 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή περίπου κατά 
195%. Το 2002 η διµερής ODA προς χώρες της Αφρικής είχε ανέλθει σε 2,24 εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ, εκ των οποίων 1,83 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή τεχνικής συνεργασίας και 0,23 εκατ. 
∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή επείγουσας βοήθειας. Εποµένως, η διµερείς δωρεές ODA από την 
Ελλάδα προς τις χώρες της Αφρικής είχε αυξηθεί µεταξύ 2002-2003 κατά 11,42 εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ ή περίπου κατά 500%. 
 
Η εικόνα που διαµορφώθηκε, ως προς τις χώρες προτεραιότητος για την Ελλάδα, ήταν η 
ακόλουθη:   
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Κάϊρο 
Έκταση 1.001.450 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 77.505.756 (2005) 
Γλώσσα Αραβική, Αγγλική, 

Γαλλική 
Εγγράµµατοι 58% (2003) 
Θρησκεία Mουσουλµάνοι 94%,  

Κόπτες & Άλλοι 6%  
Πολίτευµα ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Λίρα 
ΑΕΠ $ 316.300 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 4.200 (2004) 
Βιοµηχανία µεταποίηση τροφίµων, 

υφάσµατα , τουρισµός, 
υδρογονάνθρακες, 
κατασκευές, τσιµέντο, 
µέταλλα, χηµικά, 

Γεωργία βαµβάκι, ρύζι, σιτάρι, 
καλαµπόκι, φασόλια, 
λαχανικά, φρούτα, 
αιγοπρόβατα  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

πετρελαιοειδή,  
φυσικό αέριο, 
µόλυβδος, 
σιδηροµετάλλευµα, 
ψευδάργυρος  

 
Η Αίγυπτος διαδραµατίζει ολοένα και σηµαντικότερο ρόλο στη γεωγραφική περιφέρειά της, 
έχοντας πρωτεύουσα παρουσία στα πολιτικά δρώµενα. Συµµετέχει εποικοδοµητικά στην 
Ειρηνευτική ∆ιαδικασία στη Μέση Ανατολή υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός, ενώ 
παράλληλα τάσσεται υπέρ της ανάγκης άµεσης εφαρµογής του "οδικού χάρτη" του 
Κουαρτέτου. Συγχρόνως, η περιφερειακή συνεργασία που είχε εγκαινιάσει µε διάφορες 
χώρες της περιοχής (Συρία, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Μαρόκο κτλ.) αναπτύσσεται 
διαρκώς. Επίσης, αξιοσηµείωτη είναι η ενεργός εµπλοκή της Αιγύπτου στο πολιτικό 
γίγνεσθαι της Αφρικής, µέσω της συµµετοχής της στην Αφρικανική Ένωση, που αποτελεί 
διάδοχο σχήµα του Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητος, αλλά και εξ αιτίας του γεγονότος ότι 
φιλοξένησε την πρώτη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε - Αφρικής το 2000. 
 
Η Αίγυπτος έχει εγκαινιάσει ένα θαρραλέο πρόγραµµα οικονοµικής αναδιάρθρωσης και  
ιδιωτικοποιήσεων των κρατικών επιχειρήσεων, τα δε αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά 
καθώς διεθνείς επενδυτικοί πίνακες της δίνουν καλή θέση ανάµεσα στις αναπτυσσόµενες 
χώρες. Η Αίγυπτος έχει προσφάτως επιδοθεί σε άνοιγµα της αγοράς της και επιδιώκει 
στενότερη συνεργασία τόσο µε άραβες εταίρους της, όσο και µε δυτικά κράτη, όπως την Ε.Ε, 
που αποτελεί το µεγαλύτερο οικονοµικό εταίρο της Αιγύπτου και τις ΗΠΑ. Θετικά βήµατα 
στην πορεία αναζωογόνησης της Αιγυπτιακής οικονοµίας είναι η υπογραφή συµφωνίας 
ίδρυσης παραρτήµατος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) στο Κάιρο, στό 
πλαίσιο της ευρω-µεσογειακής συνεργασίας ("∆ιαδικασία της Βαρκελώνης") και η συµφωνία 
σύναψης χαµηλότοκων δανείων µε την Π.Τ (ύψους 1.000 εκατ. ∆ολ.), η οποία σε συνδυασµό 
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µε το ∆ΝΤ καθοδήγησαν την αιγυπτιακή κυβέρνηση ώστε δηµιουργήσει ένα κλίµα 
µακροοικονοµικής σταθερότητος και συνθήκες περαιτέρω απελευθέρωσης της οικονοµίας.  
 
Είναι γνωστές οι πανάρχαιες σχέσεις ανάµεσα στον Ελληνικό και τον Αιγυπτιακό κόσµο. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι πάντα υπήρχε ένα βαθύ αίσθηµα αλληλοσεβασµού και 
αλληλοθαυµασµού µεταξύ των δυο αυτών µεγάλων πολιτισµών. Σπουδαίοι ΄Ελληνες 
ιστορικοί, όπως ο Ηρόδοτος και ο Στράβων, καθώς και σηµαντικοί φιλόσοφοι, όπως ο 
νεοπλατωνικός Πλωτίνος, είτε διέµειναν για ένα διάστηµα, είτε γεννήθηκαν ή ανέπτυξαν τη 
διάνοιά τους στην Αίγυπτο. 
 
Στους νεότερους χρόνους, οι δυο χώρες διατηρούν, παραδοσιακά, πολύ καλές και ιδιαίτερα 
φιλικές σχέσεις γεγονός που αντανακλάται, µεταξύ άλλων, στο µεταξύ τους πολύ καλό 
επίπεδο πολιτικής συνεννόησης και αλληλοκατανόησης επί διαφόρων διεθνών ζητηµάτων. 
Στο πλαίσιο αυτό, είναι εύλογο η  Αίγυπτος να θεωρεί την Ελλάδα ως την πλησιέστερη 
µεσογειακή χώρα και τη φυσική γεωγραφική της πύλη στην Ε.Ε. Όσον αφορά στις καθαυτό 
διµερείς σχέσεις και οι δύο χώρες εκδηλώνουν επιθυµία για περαιτέρω προώθηση και 
εµπλουτισµό της συνεργασίας τους σε όλους τους τοµείς. Για την προαγωγή και ενίσχυση 
του διµερούς πολιτικού διαλόγου έχει θεσµοθετηθεί, από το Φεβρουάριο του 1998, η 
διεξαγωγή τακτικών διαβουλεύσεων µεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Σηµαντική 
είναι η ευκαιρία που διανοίγεται για περαιτέρω ανάπτυξη των διµερών οικονοµικών σχέσεων 
µέσω του Πρωτοκόλλου περί ιδρύσεως Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδος-Αιγύπτου, το 
οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα το 2002.  
  
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στην ΑΙΓΥΠΤΟ κατά τα έτη 2001-2004  

 
έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
0,41 0,46 0,30 0,31 3,56 3,15 1,75 1,41 6,02 5,33 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΑΙΓΥΠΤΟ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,06 0,075 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

1,35 1,680 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,00 0,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ   

 

 
1,41 

 
1,754 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΑΙΓΥΠΤΟ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11220 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,11 0,13 
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2 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,07 0,09 
3 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,12 0,16 
4 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,05 0,07 
5 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,06 0,07 
6 12230 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 0,06 0,07 
7 15010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 0,04 0,04 
8 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,50 0,61 
9 33181 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
0,10 0,14 

10 33210 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,09 0,11 
11 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (υποτρ.) 0,21 0,26 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ   

 

 
1,41 

 
1,75 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στην ΑΙΓΥΠΤΟ κατά το έτος 2004 
 

 
� Υποστήριξη προσχολικής, βασικής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
� Επαγγεµµατική κατάρτιση ιατρών ακτινολόγων και παθολόγων, νοσηλευτριών & κοινωνικών λειτουργών 
� Κατασκευή ογκολογικού κέντρου στην περιοχή Φαγιούµ 
� ∆ιάλογος για θέµατα ανάπτυξης και ανισοτήτων µεταξύ ανεπτυγµένων και αναπτυσσοµένων χωρών 
� Προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� Επιµόρφωση Εµπορικών Ακολούθων και στελεχών ΜΜΕ σε θέµατα διεθνούς εµπορίου 
� Παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

1. Κοινωνικός Τοµέας 
1.1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
1.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και παροχή εξοπλισµού 
1.1.2. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, 
           σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
1.1.3. ∆ράσεις πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
1.1.4. Κατασκευή βρεφοκοµικών/ βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/ κέντρων και παροχή εξοπλισµού 
1.1.5. ∆ράσεις για πρόσβαση των γυναικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
1.1.6. ∆ηµιουργία τµηµάτων Ελληνικής γλώσσας και Ελληνικού πολιτισµού σε πανεπιστήµια. 
1.2. Υγεία  
1.2.1. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
1.2.2. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και κέντρων υγείας και δηµιουργία εξειδικευµένων 
           νοσοκοµειακών µονάδων  
1.2.3. ∆ράσεις στον τοµέα της προληπτικής ιατρικής 
1.2.4 Εκπαίδευση και εξάσκηση ιατρών και νοσηλευτών 
1.2.5. Εκπαίδευση σε θέµατα υγιεινής. 
2. Υποδοµές 
2.1. Ύδρευση 
2.1.1. Σχεδιασµός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση παλαιών δικτύων  
2.1.2. Προστασία υδάτινων πόρων 
2.1.3. Εγκαταστάσεις καθαρισµού και απολύµανσης νερού. 
2.2. Αποχέτευση  
2.2.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης.  
2.3. Άλλες Υποδοµές 
2.3.1. ∆ηµιουργία συµβουλευτικού κέντρου για τα δικαιώµατα των γυναικών. 
3. Ενέργεια 
3.1 ∆ράσεις συµπεριλαµβανοµένων εγκαταστάσεων, στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας  
      (ηλιακή ενέργεια). 
4. Γεωργία και Αλιεία 
4.1. Ανάπτυξη συστηµάτων άρδευσης στάγδην κ.λ.π. (ξηρή καλλιέργεια και άνυδρη γεωργία) 
4.2. Μεταφορά τεχνογνωσίας στον τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών 
4.3. ∆ηµιουργία γεωργικών σχολών. 
5. Πολιτιστικά 
5.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων 
5.2. Αποτύπωση, σχεδιασµός αναστηλώσεων και ανακατασκευές ιστορικών µνηµείων. 
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ΑΙΘΙΟΠΙΑ 

 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Αδδίς Αµπέµπα 
Έκταση 1.127.127 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 73.053.286 (2005) 
Γλώσσα Περίπου 70 
Εγγράµµατοι 43% (2003) 
Θρησκεία Mουσουλµάνοι 45-50%, 

Ορθόδοξοι 35%-40%,  
Ανιµισταί 12%, άλλοι 3%-
8%  

Πολίτευµα Οµοσπονδιακή Λαϊκή 
∆ηµοκρατία 

Νόµισµα Birr 
ΑΕΠ $ 54.890 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 800 (2004) 
Βιοµηχανία µεταποίηση τροφίµων, 

ποτά, υφάσµατα, χηµικά, 
µεταποίηση µετάλλων, 
τσιµέντο 

Γεωργία δηµητριακά, όσπρια, καφές, 
ζαχαροκάλαµο, πατάτες, 
ακατέργαστα δέρµατα, 
βοοειδή, αιγοπρόβατα  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

χρυσός, πλατίνα, χαλκός, 
φυσικό αέριο, 
υδροηλεκτρική ενέργεια  

 
Η Αιθιοπία παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στο κέρας της Αφρικής. Τα κυριότερα 
προβλήµατα της περιοχής είναι οι συρράξεις, η πείνα, η εξάπλωση του ιού του HIV/AIDS, οι 
πρόσφυγες και η έλλειψη υποδοµών. Τα υπόψη προβλήµατα όταν εµφανίζονται σε µία χώρα 
επηρεάζουν αρνητικά και παρεµποδίζουν την πρόοδο, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη σε 
ολόκληρη την περιοχή. Για την επίλυσή τους απαιτείται ολοκληρωµένος και κυρίως 
περιφερειακός σχεδιασµός και παροχή αναπτυξιακής βοήθειας.    
 
Πρόκειται για χώρα ΛΑΑΧ, µε τεράστια προβλήµατα υπανάπτυξης καθώς το 82% του 
πληθυσµού έχει εισόδηµα λιγότερο από ένα ∆ολλάριο ΗΠΑ την ηµέρα, ενώ το 5,5% εξαρτά 
την επιβίωσή του από την παροχή επισιτιστικής βοήθειας. Η παιδική και νηπιακή 
θνησιµότητα είναι από τις υψηλότερες στον κόσµο και το προσδόκιµο ζωής φθάνει µόλις τα 
43 έτη βαίνοντας µειούµενο λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού HIV/AIDS. 
 
∆ιενεργούνται αρκετές µεταρρυθµίσεις στον πολιτικό, νοµοθετικό, και διοικητικό τοµέα. Η 
οικονοµία της χώρας είναι προβληµατική σαν αποτέλεσµα διασυνοριακής σύγκρουσης µε την 
Ερυθραία. Τον Ιούλιο του 2005 η Ελλάς εκτός απ' την προεδρία του Συµβουλίου Ασφαλείας 
ήταν και χώρα οδηγός, κατά κάποιο τρόπο µεσολαβητής, υπό την αιγίδα του Συµβουλίου 
Ασφαλείας, µεταξύ της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας. Ένας απ' τους λόγους για τους οποίους 
της ανετέθησαν τα καθήκοντα αυτά είναι οι άριστες σχέσεις που είχε πάντα µε την Αιθιοπία, 
από τότε που ιδρύθηκε ως ανεξάρτητο κράτος. 
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Η µεταστροφή της οικονοµίας µετά τη σύρραξη αποτελεί δύσκολο εγχείρηµα, καθώς παρά 
την σχετική ανάκαµψη, οι υψηλές στρατιωτικές δαπάνες περιορίζουν σηµαντικά τις 
επενδύσεις σε υποδοµές και στον κοινωνικό τοµέα. Το µακροοικονοµικό περιβάλλον έχει 
βελτιωθεί εξ’ αιτίας των ροών αναπτυξιακής βοήθειας από το εξωτερικό. Η Αιθιοπία έχει 
προβεί στη σύνταξη PRSP, ενώ έχει σχεδόν συµπληρώσει τη διαδικασία ανακούφισης 
χρέους HIPC.      
 
Το πρώτο κύµα µαζικής µετανάστευσης Ελλήνων προς την Αιθιοπία πραγµατοποιήθηκε 
γύρω στο 1880. Άλλοι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στο Τζιµπουτί και από εκεί επεξέτειναν τη 
δράση τους και στην παλιά πόλη του Χαράρ. Στα τέλη του 19ου αιώνα απ’ τους 200 ξένους 
που ζούσαν στο Χαράρ οι 60 ήταν Έλληνες. Το 1935 η Ελληνική παροικία είχε ξεπεράσει τα 
3.000 µέλη και ήταν ιδιοκτήτες του 90% των καταστηµάτων στο κέντρο της στην Αντίς 
Αµπέµπα. Ελληνικές κοινότητες και σχολεία ιδρύθηκαν και σε άλλες πόλεις, όπως στην Ντίρε 
Ντάουα και στο Ντέµπι Ντόλο 
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στην ΑΙΘΙΟΠΙΑ κατά τα έτη 2001-2004  

 
έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
0,55 0,62 0,23 0,25 0,42 0,37 1,84 1,48 3,04 2,72 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΑΙΘΙΟΠΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,35 0,434 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

0,76 0,94 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,37 0,465 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ   

 

 
1,48 

 
1,839 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΑΙΘΙΟΠΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11120 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  0,15 0,19 
2 11220 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,01 0,01 
3 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,01 0,01 
4 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,01 0,02 
5 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,01 0,01 
6 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ * * 
7 12240 ΒΑΣΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 0,02 0,03 
8 12250 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 0,09 0,11 
9 14030 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – Μικρά 

συστήµατα 
0,12 0,16 
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10 14040 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΤΑΜΩΝ 0,08 0,09 
11 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,03 0,04 
12 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,55 
13 31130 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ 0,04 0,05 
14 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (υποτρ.) 0,12 0,14 
15 72010 ΛΟΙΠΗ EΚΤΑΚΤΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ 0,35 0,43 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ   

 

 
1,48 

 
1,84 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στην ΑΙΘΙΟΠΙΑ κατά το έτος 2004 
 

 
� υποστήριξη προσχολικής, βασικής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
� εκπαίδευση & κατάρτιση ιατρών 
� αγορά, συσκευασία, µεταφορά & διανοµή αγροτικού προϊόντος 
� βελτίωση υπηρεσιών υγείας και ενίσχυση της πρόληψης, ανίχνευσης & ελέγχου επιδηµιών (ελονοσία) &      
    ενίσχυση προγεννητικών επισκέψεων & υπηρεσιών τοκετού    
� εγκατάσταση µύλου, κατασκευή αντλιών, παροχή ποσίµου ύδατος, τοποθέτηση ποτιστρών, ανάπτυξη 
    κτηνοτροφίας 
� κατασκευή κοινοτικών µύλων αλέσεως σιτιρών, συστήµατος καθαρισµού ποσίµου ύδατος, συστήµατος 
    µικρής κλίµακος αρδεύσεως, αναδάσωση & διατήρηση βιοποικιλότητος, δηµιουργία µελισσοκοµείου 
� κατασκευή δύο λιµνοδεξαµενών στο Damont Gale 
� παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών φιλοξενίας στα θύµατα παράνοµης διακίνησης, στέγαση, 
    ψυχοκοινωνική στήριξη σε αιτούντες άσυλο θύµατα παράνοµης διακίνησης, προαγωγή δεξιοτήτων για 
    επαγγελµατική ένταξη     
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� φύτευση ενός εκατοµµυρίου νέων δένδρων σε έκταση δέκα πέντε χιλιάδων στρεµµάτων, δηµιουργία 
    φυτωρίου, κατασκευή αναβαθµίδων και τοιχείων συγκρατήσεως εδάφους σε χαντάκια και κοίτες χειµάρων, 
    κατασκευή δεξαµενών για συγκέντρωση ύδατος  
� Μεταφορά & διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας 
� Παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Κοινωνικός Τοµέας 
1.1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
1.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού 
1.1.2. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών 
1.1.3. ∆ράσεις πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
1.1.4. ∆ράσεις για πρόσβαση των γυναικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
1.1.5. Κατασκευή βρεφοκοµικών/βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/κέντρων και παροχή εξοπλισµού 
1.1.6. ∆ηµιουργία τµηµάτων Ελληνικής γλώσσας και Ελληνικού πολιτισµού σε Πανεπιστήµια. 
1.2. Υγεία  
1.2.1. Εκπαίδευση σε θέµατα υγιεινής 
1.2.2. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
1.2.3. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και κέντρων υγείας  
1.2.4. Εκπαίδευση και άσκηση γιατρών και νοσηλευτών 
1.2.5. ∆ράσεις στον τοµέα της προληπτικής ιατρικής και HIV/AIDS 
1.2.6. ∆ηµιουργία ξενώνα και παροχή εξοπλισµού για κακοποιηµένες γυναίκες  
2. Υποδοµές 
2.1. Ύδρευση 
2.1.1. Σχεδιασµός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση παλαιών δικτύων  
2.1.2. Εγκαταστάσεις καθαρισµού και απολύµανσης νερού 
2.1.3. Γεωτρήσεις. 
2.2. Αποχέτευση  
2.2.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης.  
2.3. Άλλες Υποδοµές 
2.3.1. ∆ηµιουργία συµβουλευτικού κέντρου για τα δικαιώµατα των γυναικών. 
3. Γεωργία 
3.1. Βελτίωση µεθόδων αγροτικής παραγωγής, άρδευσης, αύξηση ποικιλίας γεωργικών προϊόντων 
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3.2. ∆ηµιουργία Γεωργικών Σχολών. 
4. Πολιτιστικά 
4.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και σύσφιξη διµερών πολιτιστικών σχέσεων. 
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ΕΡΥΘΡΑΙΑ 
 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Ασµάρα 
Έκταση 121.320 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 4.561.599 (2005) 
Γλώσσα Αφάρ, Αραβικά, Τίγκρε 

& Κουνάµα, κ.α. 
Εγγράµµατοι 59% (2003) 
Θρησκεία Mουσουλµάνοι, 

Ορθόδοξοι, Καθολικοί  
Πολίτευµα ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Nakfa 
ΑΕΠ $ 4.154 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 900 (2004) 
Βιοµηχανία µεταποίηση τροφίµων, 

ποτά, υφάσµατα και 
ρουχισµός, αλάτι, 
τσιµέντο, επισκευές 
εµπορικών πλοίων 

Γεωργία σόργο, φακές, 
λαχανικά, καλαµπόκι, 
βαµβάκι, καπνός, 
καφές, κτηνοτροφία  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

χρυσός, ποτάσα, 
χαλκός, ψευδάργυρος, 
πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, αλιεία  

 
Η Ερυθραία που βρίσκεται στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, κηρύχθηκε ανεξάρτητο 
κράτος το 1993, ύστερα από πολύχρονο και αιµατηρό αγώνα εναντίον της Αιθιοπίας, ο 
οποίος κατέστρεψε το µεγαλύτερο µέρος της υποδοµής της χώρας. Λόγω της σηµαντικής 
στρατηγικής της θέσης, της δυνατότητος ανάπτυξης εξορυκτικής βιοµηχανίας και εξαγωγής 
πετρελαίου, όπως και ανάπτυξης του τουρισµού χάρη στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, το 
µέλλον της χώρας εµφανίζεται περισσότερο ευοίωνο από εκείνο άλλων Αφρικανικών χωρών. 
 
Πρόκειται για µια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσµου. Τα κυριότερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει, αποτελούν και γενικότερα προβλήµατα για το κέρας της Αφρικής όπως οι 
συρράξεις, η πείνα, το HIV/AIDS και η έλλειψη υποδοµών. Επίσης η οικονοµία της 
αντιµετωπίζει και την ξηρασία, την αποτυχία ταχείας αποστράτευσης, ενώ έχει υιοθετήσει όχι 
τόσο αποτελεσµατικές δηµοσιονοµικές και νοµισµατικές πολιτικές. Για την επίλυσή των 
προβληµάτων απαιτείται ολοκληρωµένος και κυρίως περιφερειακός σχεδιασµός και παροχή 
αναπτυξιακής βοήθειας.    
 
Η στρατηγική για τη µείωση της φτώχειας της χώρας που εκπονήθηκε το 2001 προβλέπει 
ενίσχυση των τοµέων εκπαίδευσης και υγείας. Επίσης, η εξασφάλιση επισιτιστικής 
ασφάλειας, που παρεµποδίζεται όµως, από την έλλειψη παραγωγικής ικανότητος και από 
ανίσχυρους θεσµούς. Τελευταία έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις µε την Ε.Ε, που αποτελεί θετική 
ένδειξη ως προς τη θέληση του κράτους να συνεργασθεί µε ξένους δωρητές βοήθειας. Η 
υλοποίηση της Συµφωνίας ειρήνευσης µε την Αιθιοπία έχει σταµατήσει, καθώς το 
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δυσκολότερο πρόβληµα αποτελεί η χάραξη των συνόρων. Τον Ιούλιο του 2005 η Ελλάς 
εκτός απ' την προεδρία του Συµβουλίου Ασφαλείας ήταν και χώρα οδηγός, κατά κάποιο 
τρόπο µεσολαβητής, υπό την αιγίδα του Συµβουλίου Ασφαλείας, µεταξύ της Αιθιοπίας και της 
Ερυθραίας. Ένας απ' τους λόγους για τους οποίους της ανετέθησαν τα καθήκοντα αυτά είναι 
οι άριστες σχέσεις που είχε πάντα µε την Ερυθραία, από τότε που ιδρύθηκε ως ανεξάρτητο 
κράτος. 
         
Η Ελληνική παροικία της Ερυθραίας, µε ιστορία ενός περίπου αιώνα, γνώρισε την ακµή της 
στις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες, όταν έφτασε να αριθµεί 400 περίπου άτοµα. Κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1970, όταν ανατράπηκε ο Αιθίοπας αυτοκράτορας Χαϊλέ Σελασιέ 
(1974) και ακολούθησαν µεγάλες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και πολιτικές ταραχές, η 
Ελληνική κοινότητα, αλλά και άλλες κοινότητες ξένων µεταναστών, δέχτηκε καίρια πλήγµατα 
και σχεδόν διαλύθηκε. Σήµερα, λόγω των γενικότερων δυσµενών συνθηκών, σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού (1996), η Ελληνική κοινότητα δεν 
αριθµεί παρά 30 περίπου άτοµα. 
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στην ΕΡΥΘΡΑΙΑ κατά τα έτη 2001-2004  

 
έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 1,07 1,32 1,07 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΕΡΥΘΡΑΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,00 0,000 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

0,47 0,579 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,60 0,745 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑΙΑ   

 

 
1,07 

 
1,324 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΕΡΥΘΡΑΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,03 0,03 
2 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 
3 71010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 0,60 0,74 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑΙΑ   

 

 
1,07 

 
1,32 
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Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στην ΕΡΥΘΡΑΙΑ κατά το έτος 2004 
 

 
� παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών φιλοξενίας στα θύµατα παράνοµης διακίνησης, στέγαση, 
    ψυχοκοινωνική στήριξη σε αιτούντες άσυλο θύµατα παράνοµης διακίνησης, προαγωγή δεξιοτήτων για 
    επαγγελµατική ένταξη     
� Προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� Αποστολή έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας (σιτηρά & παράγωγα αυτών) 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Κοινωνικός Τοµέας 
1.1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
1.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού 
1.1.2. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, 
           σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
1.1.3. ∆ράσεις πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
1.1.4. ∆ράσεις για πρόσβαση των γυναικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
1.2. Υγεία  
1.2.1. Εκπαίδευση σε θέµατα υγιεινής 
1.2.2. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
1.2.3. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και κέντρων υγείας και δηµιουργία εξειδικευµένων 
           νοσοκοµειακών µονάδων  
1.2.4. Εκπαίδευση και άσκηση γιατρών και νοσηλευτών 
1.2.5. ∆ράσεις στον τοµέα της προληπτικής ιατρικής και HIV/AIDS 
1.2.6. ∆ηµιουργία ξενώνα και παροχή εξοπλισµού για κακοποιηµένες γυναίκες και κάλυψη εξόδων για ψυχολογική 
           στήριξη για πέντε έτη. 
2. Υποδοµές 
2.1. Ύδρευση 
2.1.1. Σχεδιασµός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση παλαιών δικτύων  
2.1.2. Εγκαταστάσεις καθαρισµού και απολύµανσης νερού 
2.1.3. Γεωτρήσεις 
2.2. Αποχέτευση  
2.2.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης.  
2.3. Άλλες Υποδοµές 
2.3.1. ∆ηµιουργία συµβουλευτικού κέντρου για τα δικαιώµατα των γυναικών. 
3. Γεωργία 
3.1. Βελτίωση µεθόδων αγροτικής παραγωγής, άρδευσης (ξηρή καλλιέργεια), αύξηση της ποικιλίας γεωργικών 
        προϊόντων 
3.2. ∆ηµιουργία Γεωργικών Σχολών. 
4. Πολιτιστικά 
4.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων. 
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ΝΟΤΙΟΣ  ΑΦΡΙΚΗ 

 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Πρετόρια 
Έκταση 1.219.912 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 44.344.136 (2005) 
Γλώσσα Αγγλικά & άλλες  

11 Αφρικανικές 
Εγγράµµατοι 86% (2003) 
Θρησκεία Χριστιανοί 68%, 

Ανιµισταί 28%,  
Μουσουλµάνοι 2%, 
Ινδουιστές 1,5% 

Πολίτευµα ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Rand 
ΑΕΠ $ 491.400 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 2.600 (2004) 
Βιοµηχανία ορυχεία (πλατίνας, 

χρυσός, χρώµιο),  
µεταλλουργία, µηχανές, 
υφάσµατα, χάλυψ, 
χηµικά, λιπάσµατα, 
τρόφιµα 

Γεωργία σιτάρι, καλαµπόκι, 
ζαχαροκάλαµο, 
λαχανικά, φρούτα,  
κτηνοτροφία  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

χρυσός, χρώµιο, 
αντιµόνιο, άνθρακας, 
σιδηροµετάλλευµα, 
µαγνήσιο, νικέλιο, 
ουράνιο, διαµάντια, 
χαλκός  

 
Η Νότιος Αφρική ξεκίνησε το 1994 την υλοποίηση µιας διαδικασίας ριζικών µεταρρυθµίσεων 
µε σκοπό να αναδιαµορφώσει την οικονοµία, καθώς και τις πολιτικές και κοινωνικές δοµές 
της. Η συµµετοχή των διεθνών δωρητών είναι ουσιώδους σηµασίας για τη χώρα, καθώς οι 
διαδικασίες µεταρρυθµίσεων είναι χρονοβόρες, ενώ η παραγωγική ικανότητα του πληθυσµού 
έχει περιορισθεί λόγω της εξάπλωσης του ιού του AIDS. Εδώ και ένδεκα χρόνια στην µετά 
“apartheid” εποχή, η χώρα έχει πολλά επιτεύγµατα να επιδείξει, κυρίως στον κοινωνικό 
τοµέα, απαιτούνται όµως ακόµη πολλά να γίνουν ιδιαιτέρως στην αναµόρφωση της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης. 
 
Η Νότιος Αφρική εµφανίζει δύο πρόσωπα. Αφενός, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά µιας 
αναπτυσσόµενης χώρας. Η ανάπτυξή της δεν είναι αρκετά µεγάλη ώστε να απορροφήσει τα 
υψηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ τα µεγάλα προβλήµατα της οικονοµίας της εξακολουθούν να 
υφίστανται από την εποχή του “apartheid”, δηλαδή η φτώχεια και η περιθωριοποίηση από 
την οικονοµική ζωή των µη ευνοϊµένων κοινωνικών στρωµάτων. Στο πλαίσιο αυτό η 
οικονοµία της χώρας στοχεύει στη µείωση του πληθωρισµού και στην απελευθέρωση του 
εµπορίου για τη µείωση της ανεργίας και την αύξηση του εισοδήµατος.  
 
Αφετέρου, η Νότιος Αφρική είναι µια χώρα µέσου εισοδήµατος και µια αναδυόµενη αγορά. 
Στην ουσία αποτελεί την εν δυνάµει ατµοµηχανή της περιοχής στον οικονοµικό και πολιτικό 
τοµέα. Κατ’ αυτήν την έννοια αποτελεί σηµαντικό µοχλό σταθερότητος στην Υποσαχαρική 
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Αφρική. Αποτελεί την κινητήριο δύναµη του NEPAD, έχει δυναµικό παρόν στην “African 
Union” που έχει αναλάβει σηµαντικό µέρος της ευθύνης διατήρησης της ειρήνης, της 
ασφάλειας και της σταθερότητος στην περιοχή, παρέχει τις καλές τις υπηρεσίες σε 
περιπτώσεις συγκρούσεων, όπως και επείγουσα βοήθεια σε αυτές τις χώρες, ενώ 
συγχρόνως παράγει περίπου το ½ του ΑΕΠ των χωρών της περιοχής.     
 
Η Ελλάς έχει παλαιούς δεσµούς µε τη χώρα. Οι πρώτοι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στη Νότια 
Αφρική λίγο µετά την εποχή που η περιοχή του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδος έγινε 
Βρετανική αποικία στις αρχές του 19ου αιώνα. Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι 
πρώτοι Έλληνες άποικοι ήταν ναυτικοί. Στο Κέηπ Τάουν, το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας, 
βρίσκονταν το 1891 περίπου 30 Έλληνες, ενώ εφτά χρόνια αργότερα ιδρύθηκε το «Ελληνικό 
Σωµατείο Αλληλοβοήθειας», το οποίο στη συνέχεια µετατράπηκε στην πρώτη οργανωµένη 
Ελληνική κοινότητα της Νότιας Αφρικής.  
 
Τα επόµενα χρόνια η εκεί Ελληνική παροικία αναπτύχθηκε ταχύτατα και στις αρχές της 
δεκαετίας του 1930 υπήρχαν εγκατεστηµένοι 1.200 Έλληνες στην επαρχία του Ακρωτηρίου 
(Cape). Η Ελληνική παρουσία στη χώρα αυξήθηκε σηµαντικά µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο 
και συνολικά την πενταετία 1949-1954 έφυγαν από την Ελλάδα για τη Νότια Αφρική 1.027 
άτοµα. Μια τάση φυγής των Ελλήνων από τη χώρα άρχισε το 1976, µετά τις πρώτες 
φυλετικές αναταραχές. Σήµερα, από τους 120.000 περίπου Έλληνες που ζούσαν στη Νότια 
Αφρική, είναι ζήτηµα εάν απέµειναν 50.000 άτοµα.  
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στη ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ κατά τα έτη 2001-2004  

 
Έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
0,03 0,03 0,08 0,09 0,27 0,24 0,82 0,66 1,20 1,02 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,15 0,186 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

0,51 0,631 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,00 0,000 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ   

 

 
0,66 

 
0,817 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11420 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
2 15050 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0,04 0,05 
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3 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,15 0,18 
4 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,43 0,54 
5 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,04 0,05 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ   

 

 
0,67 

 

 
0,82 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στη ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ  κατά το έτος 2004 
 

 
� ενίσχυση προγραµµάτων σπουδών και πολιτισµού σε Πανεπιστήµια 
� ενίσχυση της αστικής κοινωνίας 
� αγορά και ανακαίνιση κτιρίου στο προάστιο “Yeoville” του Johannesburg & δηµιουργία κέντρου φιλοξενείας 
    παιδιών λιγότερο ευνοηµένων κοινωνικών στρωµάτων, οργάνωση σεµιναρίων κατάρτισης & ενηµέρωσης 
    σε θέµατα πρόληψης HIV/AIDS 
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Κοινωνικός Τοµέας 
1.1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
1.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού  
1.1.2. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, 
           σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
1.1.3. ∆ράσεις πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
1.1.4. ∆ράσεις για πρόσβαση των γυναικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
1.1.5. Κατασκευή βρεφοκοµικών/βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/κέντρων και παροχή εξοπλισµού 
1.1.6. ∆ηµιουργία τµηµάτων Ελληνικής γλώσσας και Ελληνικού πολιτισµού σε Πανεπιστήµια. 
1.2. Υγεία  
1.2.1. Εκπαίδευση σε θέµατα υγιεινής 
1.2.2. Αναβάθµιση υποδοµών νοσοκοµείων  
1.2.3. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και κέντρων υγιείας και δηµιουργία εξειδικευµένων 
           νοσοκοµειακών µονάδων 
1.2.4. ∆ράσεις στον τοµέα της προληπτικής ιατρικής και HIV/AIDS 
1.2.5. ∆ηµιουργία ξενώνα και παροχή εξοπλισµού για κακοποιηµένες γυναίκες και κάλυψη εξόδων για ψυχολογική 
           στήριξη για πέντε έτη 
1.2.6. Εκπαίδευση και άσκηση γιατρών και νοσηλευτών 
2. Υποδοµές 
2.1. Ύδρευση 
2.1.1. Σχεδιασµός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση παλαιών δικτύων 
2.1.2. Εγκαταστάσεις καθαρισµού και απολύµανσης νερού. 
2.2. Αποχέτευση  
2.2.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης  
2.3. Άλλες Υποδοµές 
2.3.1. Μικρά οικιστικά συγκροτήµατα για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες (γυναίκες, πολυµελείς οικογένειες, 
           ανάπηρους) µε χαµηλά εισοδήµατα 
2.3.2. ∆ηµιουργία συµβουλευτικού κέντρου για τα δικαιώµατα των γυναικών 
3. ∆ηµοκρατία και Κράτος ∆ικαίου 
3.1. Εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας και µετεκπαίδευση στελεχών της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού 
        σώµατος 
3.2. Εκπαίδευση διπλωµατών 
4. Πολιτιστικά 
4.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων. 
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ΣΟΥ∆ΑΝ 

 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Χαρτούµ 
Έκταση 2.505.810 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 40.187.486 (2005) 
Γλώσσα Αραβικά, Σουδανικές 

διάλεκτοι, Αγγλικά 
Εγγράµµατοι 61% (2003) 
Θρησκεία Mουσουλµάνοι 

(Σουνίτες) 70% στο 
Βορρά, Αυτόχθονες 
25%, Χριστιανοί 5% 
στο Νότο  

Πολίτευµα Στρατιωτικό καθεστώς  
Νόµισµα Dinar 
ΑΕΠ $ 76.190 (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 1.900 (2004) 
Βιοµηχανία πετρέλαιο, διύλιση 

πετρελαίου, υφάσµατα, 
τσιµέντο, ζάχαρη, 
παπούτσια, φάρµακα    

Γεωργία βαµβάκι, φυστίκια,  
σιτάρι, ζαχαροκάλαµο, 
µάνγκος, µπανάνες, 
γλυκοπατάτες, σισάµι, 
κτηνοτροφία  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

πετρέλαιο, 
σιδηροµετάλευµα, 
χαλκός, χρώµιο, 
ψευδάργυρος, ασίµι, 
χρυσός, υδροηλεκτρική 
ενέργεια  

 
Από το έτος 1956, όταν απέκτησε την ανεξαρτησία του, το Σουδάν σπαράσσεται από 
εµφυλίους πολέµους και κυβερνάται από στρατιωτικά καθεστώτα. Αντιµαχόµενοι, ο 
Μουσουλµανικός Βορράς που κατέχει την οικονοµική, πολιτική και κοινωνική υπεροχή, 
έναντι του Χριστιανικού Νότου της χώρας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο πόλεµος 
και η επακόλουθη πείνα είχαν σαν αποτέλεσµα το θάνατο δύο εκατοµµυρίων ανθρώπων και 
τον εκτοπισµό περίπου τεσσάρων εκατοµµυρίων προσφύγων στις γύρω χώρες. Ο νεότερος 
επώδυνος εκτοπισµός διεξήχθη το έτος 2003 όταν περίπου διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι 
µετακινήθηκαν λόγω των εχθροπραξιών από την περιοχή Νταρφούρ στο Ανατολικό Τσάντ, 
την Ουγκάντα, την Αιθιοπία, την Κένυα, τη ∆ηµοκρατία της Κεντρικής Αφρικής και τη Λαϊκή 
∆ηµοκρατία του Κονγκό. Συµφωνία ειρήνευσης υπεγράφη το 2004 µεταξύ της Κυβερνήσεως 
και των επαναστατών SPLA. Σύµφωνα µε αυτή θα δοθεί σηµαντικός βαθµός αυτονοµίας στο 
Νότιο Σουδάν για έξι χρόνια και κατόπιν θα διεξαχθεί δηµοψήφισµα που θα κρίνει εάν η 
περιοχή θα παραµείνει στο Σουδάν. Σε αντίθεση µε την υπογραφείσα συµφωνία, η βία και η 
ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται στην περιοχή Darfur.     
 
Το Σουδάν βελτίωσε την οικονοµία του υιοθετώντας ορθές πολιτικές και επενδύοντας σε 
υποδοµές. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, 
κυρίως λόγω της χαµηλής κατά κεφαλήν παραγωγικότητος. Από το 1997 η χώρα βρίσκεται 
στη διαδικασία υλοποίησης µακροοικονοµικών µεταρρυθµίσεων υπό την εποπτεία του ∆ΝΤ, 
ενώ το 1999 ξεκίνησε τις εξαγωγές πετρελαίου. Σαν αποτέλεσµα παρατηρήθηκε πλεόνασµα 
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στο εµπορικό ισοζύγιο που σε συνδυασµό µε την ακολουθούµενη νοµισµατική πολιτική, 
σταθεροποίησε τη συναλλαγµατική ισοτιµία. Το ΑΕΠ παρουσιάζει ετήσια αύξηση περίπου 
6%.      
 
Η αγροτική παραγωγή παραµένει ο σηµαντικότερος τοµέας για το Σουδάν, στον οποίο 
απασχολείται περίπου το 80% του πληθυσµού, παράγοντας περίπου το 40% του ΑΕΠ της 
χώρας. Πρόκειται όµως για ένα ευπαθή τοµέα της οικονοµίας καθώς εξαρτάται από τις 
καιρικές συνθήκες και επηρεάζεται από τις συχνές ξηρασίες.     
 
Οι πρώτοι Έλληνες εµφανίζονται στο Σουδάν την εποχή της Αιγυπτιακής κατοχής (1821-
1885), για να αυξηθούν στα τέλη του 19ου αιώνα και να φθάσουν τους οκτακόσιους στις 
πόλεις Χαρτούµ και Οµτουρµάν. Τα επόµενα χρόνια, µεγάλος αριθµός Ελλήνων εµπόρων, 
γιατρών, µηχανικών, τεχνιτών καταφθάνει στη χώρα, µε συνέπεια το 1902 να δηµιουργηθεί η 
πρώτη Ελληνική κοινότητα στο Χαρτούµ. Ελληνικές κοινότητες εκτός από το Χαρτούµ, 
ιδρύθηκαν στις πόλεις Πορτ Σουδάν, Ουάντ Μεντάνι, Ελ Οµπέϊτ, Γκεντάρεφ, Ουάου, 
Τζούµπας κ.α. Η Ελληνική παροικία συνέχισε να αυξάνεται για να γίνει στη συνέχεια η 
µεγαλύτερη κοινότητα αλλοδαπών στη χώρα. Το 1956 ζούσαν στο Σουδάν περίπου έξι 
χιλιάδες Έλληνες. Το 1992, είχαν αποµείνει περίπου πεντακόσιοι, ενώ σήµερα ο αριθµός 
τους δεν ξεπερνά τους τριακόσιους πενήντα.  
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στο ΣΟΥ∆ΑΝ κατά τα έτη 2001-2004  

 
Έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
0,03 0,03 0,08 0,08 0,37 0,33 1,27 1,03 1,75 1,47 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στο ΣΟΥ∆ΑΝ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,00 0,000 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

0,66 0,824 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,36 0,451 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΟΥ∆ΑΝ   

 

 
1,03 

 
1,275 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στο ΣΟΥ∆ΑΝ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,01 0,01 
2 15050 ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,01 0,01 
3 15062 ΕΚΛΟΓΕΣ 0,10 0,12 
4 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 
5 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,11 0,14 
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(υποτροφίες) 
6 72010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 0,36 0,45 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΟΥ∆ΑΝ   

 

 
1,03 

 
1,27 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στο ΣΟΥ∆ΑΝ  κατά το έτος 2004 
 

 
� παροχή ιατρικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
� ενίσχυση της αστικής κοινωνίας 
� οικονοµική συµβολή στην αποστολή πολιτικών παρατηρητών στην περιοχή “Darfur”  
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
� παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Κοινωνικός Τοµέας 
1.1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
1.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού 
1.1.2. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, 
           σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
1.1.3. ∆ράσεις πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
1.1.4. ∆ράσεις για πρόσβαση των γυναικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
1.1.5. Κατασκευή βρεφοκοµικών/ βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/κέντρων και παροχή εξοπλισµού 
1.2. Υγεία  
1.2.1. Εκπαίδευση σε θέµατα υγιεινής. 
1.2.2. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
1.2.3. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και κέντρων υγείας και δηµιουργία εξειδικευµένων 
           νοσοκοµειακών µονάδων 
1.2.4. Εκπαίδευση και άσκηση γιατρών και νοσηλευτών 
1.2.5. ∆ράσεις στον τοµέα της προληπτικής ιατρικής και HIV/AIDS 
1.2.6. Ιατρικά µηχανήµατα. 
2. Υποδοµές 
2.1 Βιολογικοί Καθαρισµοί 
2.1.1. Σχεδιασµός & κατασκευή βιολογικού καθαρισµού αστικών λυµάτων.  
2.2. Ύδρευση 
2.2.1. Σχεδιασµός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση παλαιών δικτύων 
2.2.2. Εγκαταστάσεις καθαρισµού και απολύµανσης νερού 
2.3. Αποχέτευση  
2.3.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης  
2.4. Άλλες Υποδοµές 
2.4.1. ∆ηµιουργία συµβουλευτικού κέντρου για τα δικαιώµατα των γυναικών 
2.4.2. Ένταξη παιδιών και ορφανών στη κοινωνική ζωή 
2.4.3. Κατασκευή ορφανοτροφείου, παροχή εξοπλισµού και κάλυψη εξόδων για τη συντήρηση του για περίοδο 
           πέντε ετών  
2.4.4. Μικρά οικιστικά συγκροτήµατα για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες (γυναίκες, πολυµελείς οικογένειες, 
           ανάπηρους) µε χαµηλά εισοδήµατα 
3. ∆ηµοκρατία και Κράτος ∆ικαίου 
3.1. Μεταφορά τεχνογνωσίας για τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου 
3.2. Εκπαιδευτικά σεµινάρια για ανθρώπινα δικαιώµατα και δηµοκρατία 
3.3. Εκπαίδευση διπλωµατών 
4. Γεωργία και Αλιεία 
4.1. Ανάπτυξη συστηµάτων άρδευσης στάγδην κ.λ.π.(ξηρή καλλιέργεια και άνυδρη γεωργία) 
4.2. Μεταφορά τεχνογνωσίας στον τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών 
4.3. ∆ηµιουργία Γεωργικών Σχολών 
5. Πολιτιστικά 
5.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων. 
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14.2.2 Α Σ Ι Α 
 

 
 
Η Ελλάς διατηρεί κατά παράδοση φιλικές σχέσεις µε τις χώρες της Ασίας, παρά τη µεγάλη 
γεωγραφική απόσταση, καθώς µοιράζεται µαζί τους την πίστη στις αρχές και τους κανόνες 
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και τις αποφάσεις των ∆ιεθνών Οργανισµών, δεν έχει αποικιοκρατικό 
παρελθόν και δεν υπήρξε ποτέ σηµείο διένεξης µε καµία από τις χώρες της περιοχής. 
 
Για ιστορικούς και γεωγραφικούς λόγους οι σχέσεις της Ελλάδος µε τις ασιατικές χώρες  
διαφέρουν σηµαντικά ως προς το βαθµό ανάπτυξης. Μόνο µε την Ινδική υποήπειρο η Χώρα 
µας έχει παλαιές σχέσεις. Αντίθετα µε τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής και ειδικά µε την 
Άπω Ανατολή, οι σχέσεις της Ελλάδος αναπτύσσονται προσφάτως, τόσο στον πολιτικό όσο 
και στον οικονοµικό τοµέα. Η Χώρα µας παρέχει την υποστήριξή της σε πρωτοβουλίες µε 
στόχο τον τερµατισµό όλων των υπαρχόντων διαφορών ή και συγκρούσεων, την αποφυγή 
των αρνητικών συνεπειών των διεθνών ή περιφερειακών οικονοµικών κρίσεων και των 
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φυσικών καταστροφών στις οικονοµίες των χωρών της Ασίας, τον εκδηµοκρατισµό µέσω 
θεσµικών αλλαγών, τη µάχη κατά της παράνοµης καλλιέργειας και εµπορίας ναρκωτικών, και 
τις προσπάθειες εξασφάλισης του σεβασµού των αρχών του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.  
 
Η Ελλάς εργάζεται για την προαγωγή και τον εµπλουτισµό του συµβατικού πλαισίου µε τις 
Ασιατικές χώρες, µε ιδιαίτερη  µέριµνα για την υπογραφή Συµφωνιών για την προώθηση και 
αµοιβαία προστασία των επενδύσεων, την οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία, τις 
θαλάσσιες µεταφορές και τον τουρισµό. 
 
Η συµµετοχή της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Ε.Ε, στον ευρωασιατικό διάλογο ASEM  και στις 
συναντήσεις Ε.Ε - ASEAN  είναι συνεχής και εποικοδοµητική. Η Ασία, η Αυστραλία και ο 
Ειρηνικός είναι περιοχές µε µεγάλη σηµασία για την Ε.Ε και η Ελλάδα ως ΚΜ, συµµετέχει 
στις διαπραγµατεύσεις µε ανοιχτό πνεύµα και είναι πρόθυµη να συνεισφέρει στη λύση των 
προβληµάτων, τα οποία είναι φυσικό να προκύπτουν, προς το συµφέρον όλων των 
πλευρών. 
 
Η Ελλάς εκπροσωπείται στην Ασία µε Πρεσβείες που εδρεύουν στην Μπανγκόκ (Ταϋλάνδη), 
στην Καµπέρρα (Αυστραλία), στο Νέο ∆ελχί (Ινδία), στο Ισλαµαµπάντ (Πακιστάν), στο Πεκίνο 
(Κίνα), στη Σεούλ (Ν. Κορέα), στο Τόκυο (Ιαπωνία), στην Ουέλλιγκτων (Ν.Ζηλανδία)  και 
στην Τζακάρτα (Ινδονησία). Οι επικεφελής των διπλωµατικών αποστολών της Ελλάδος είναι 
παραλλήλως διαπιστευµένοι και σε άλλες χώρες, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της 
ευρύτερης περιοχής. 
 
Η συνολική διµερής ODA που παρασχέθηκε το 2004 στις χώρες Κατηγορίας Ι της Ασιατικής 
ηπείρου  ανήλθε σε 63,89 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ (βλέπε ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [Γ]), εκ των 
οποίων 39,79 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή τεχνικής συνεργασίας και 5,64 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε 
τη µορφή επείγουσας βοήθειας. Η εικόνα που διαµορφώθηκε ως προς τις χώρες 
προτεραιότητος ήταν η ακόλουθη (βλέπε και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [VIΙ]):   
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ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Καµπούλ 
Έκταση 647.500 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 29.928.987 (2005) 
Γλώσσα Pashtu, Dari Persian, άλλες 
Εγγράµµατοι 36% (2003) 
Θρησκεία Mουσουλµάνοι (Σουνίτες 

80%, Σιίτες 19%), άλλοι 1% 
Πολίτευµα ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Afghani 
ΑΕΠ $ 21.500 εκατ. (2003) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 800 (2004) 
Βιοµηχανία υφάσµατα, σαπούνι, 

έπιπλα, παπούτσια, 
λιπάσµατα, τσιµέντο, 
χειροποίητα χαλιά, φυσικό 
αέριο, άνθρακας, χαλκός 

Γεωργία σιτάρι, φρούτα, ξηροί 
καρποί, µαλλί, δέρµατα  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

πετρελαιοειδή, φυσικό 
αέριο, άνθρακας, χαλκός, 
σιδηροµετάλλευµα, 
µόλυβδος  

 
Το Αφγανιστάν συγκαταλέγεται στις ΛΑΑΧ. Τα τελευταία είκοσι χρόνια βρέθηκε εµπλεκόµενο 
σε συνεχείς συρράξεις που χειροτέρευσαν την ήδη βεβαρηµένη κατάσταση. Τα ποσοστά 
θνησιµότητος βρεφών, παιδιών και µητέρων είναι από τα υψηλότερα σε ολόκληρο τον 
κόσµο, ενώ ο µέσος όρος προσδόκιµου ζωής φθάνει µόνο τα σαράντα τρία χρόνια. 
Τουλάχιστον ο µισός πληθυσµός δεν έχει εξασφαλισµένη τροφή, πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες υγείας, πρωτοβάθµια εκπαίδευση και πόσιµο ύδωρ.     
 
Περίπου το 85% του πληθυσµού ζει από τη γεωργία. Η βιοµηχανίες είναι µικρής κλίµακος και 
σχεδόν κατεστραµµένες από τις µακρόχρονες συρράξεις. Το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα 
να καλύψει τις ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια, ούτε να δηµιουργήσει εισοδήµατα για να 
καλύψει τις απαιτήσεις του προϋπολογισµού. Η χώρα δεν έχει την αναγκαία οικονοµική ή 
διοικητική υποδοµή. Εποµένως, έχει απόλυτη ανάγκη εξωτερικής βοήθειας από τους διεθνείς 
δωρητές. Σήµερα το Αφγανιστάν διαθέτει Σύνταγµα, ενώ διεξήχθησαν εκλογές το 2004 από 
τις οποίες εξελέγη δηµοκρατικά εκλεγµένη νόµιµη κυβέρνηση που σχεδίασε την 
ανασυγκρότηση της χώρας. Πάντως η περαιτέρω πρόοδος µέσω της αναπτυξιακής 
διαδικασίας, προϋποθέτει βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας.        
 
Οι ιστορικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδος και Αφγανιστάν είναι παλαιές και χρονολογούνται από 
την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου. Η Ελλάς, στο πλαίσιο της υλοποιούµενης αναπτυξιακής 
πολιτικής, θεωρεί το Αφγανιστάν ως χώρα προτεραιότητος και εργάζεται από κοινού µε τη 
διεθνή κοινότητα για την κάλυψη των αναγκών της. Έτσι, η Χώρας µας αντέδρασε άµεσα στις 
ανάγκες και στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο Αφγανιστάν από πολύ νωρίς. 
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Ανέλαβε µια σειρά οικονοµικών δεσµεύσεων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας 
εξεύρεσης πρόσθετων πόρων για την ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν.  
 
Στη ∆ιάσκεψη ∆ωρητών στο Τόκυο (2002) η Ελλάς υποσχέθηκε και διέθεσε στη κυβέρνηση 
του Αφγανιστάν οικονοµική βοήθεια ύψους 5,00 εκατ. ΕΥΡΩ για την τριετία 2002-2004. Στη 
συνέχεια στη ∆ιάσκεψη ∆ωρητών στο Βερολίνο (2004) η Χώρα µας ανακοίνωσε τη 
χορήγηση πρόσθετης αναπτυξιακής βοήθειας ύψους 3,00 εκατ. ΕΥΡΩ για την επόµενη 
τριετία 2005-2007.  
 
Στόχος της Ελλάδος η περαιτέρω ενίσχυση των βασικών αναπτυξιακών τοµέων στη 
διαδικασία ανασυγκρότησης του Αφγανιστάν, όπως της εκπαίδευσης, της υγείας, των έργων 
υποδοµής, της καταπολέµησης των ναρκωτικών µέσω εναλλακτικών καλλιεργειών, αλλά και 
η περαιτέρω χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στο βαθµό που οι συνθήκες στη χώρα αυτή 
το απαιτήσουν. 
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ κατά τα έτη 2001-2004  

 
Έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
1,38 1,54 8,95 9,49 8,61 7,63 10,13 8,16 29,07 26,82 

  
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,46 0,576 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

1,16 1,436 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

6,54 8,121 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ   

 

 
8,16 

 
10,133 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 12191 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,20 0,24 
2 12230 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 0,22 0,29 
3 12281 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 0,02 0,02 
4 14030 ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Υ∆ΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 0,16 0,19 
5 15061 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ H.E 
5,59 6,95 

6 15062 ΕΚΛΟΓΕΣ 0,50 0,62 
7 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,72 0,89 
8 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0.01 0,01 
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9 72010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 0,26 0,32 
10 72020 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (στη δωρήτρια χώρα) 0,44 0,55 
11 72030 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (στην αποδέκτρια χώρα) 0,04 0,05 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ   

 

 
8,16 

 
10,13 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ  κατά το έτος 2004 
 

 
� αγορά και αποστολή δύο ασθενοφόρων οχηµάτων 
� βελτίωση της υγείας του πληθυσµού µέσω της αναβάθµισης των παροχών υγείας, ίδρυση και εγκατάσταση 
    υποδοµών (στέγαση, εξοπλισµός, αναλώσιµα κλπ.) 
� παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης νοσοκοµείου για την ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας 
    και κέντρου κατάρτισης και έρευνας, κατάρτιση ιατρικού προσωπικού 
� οικοδόµηση και λειτουργία πρωτύπου Σχολής Μαιών 
� δηµιουργία Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης βοηθών νοσοκόµων, εκπαίδευση συνεργατών, 
    επαγγελµατιών υγείας, συγκρότηση και εξοπλισµός Σχολής, εκπαίδευση 
� διασφάλιση παροχής ποσίµου ύδατος σε οικισµούς    
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� χορήγηση βοήθειας στην Ολυµπιακή και Παραολυµπιακή Οµάδα του Αφγανιστάν (ιµατισµός, εξοπλισµός, 
    προπόνηση, φιλοξενία) 
� επισκευή κοινωνικών υποδοµών 
� µεταφορά & διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας (ιµατισµός) 
� οικονοµική στήριξη εκλογικής διαδικασίας 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
� βοήθεια σε πρόσφυγες στη δωρήτρια χώρα 
� βοήθεια σε πρόσφυγες στην αποδέκτρια χώρα 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
Το Αφγανιστάν παραµένει χώρα προτεραιότητος, εφόσον όµως οι συνθήκες εξοµαλυνθούν. 
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ΙΡΑΚ 

 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Βαγδάτη 
Έκταση 437.072 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 26.074.906   
Γλώσσα Αραβικά, Κουρδικά 
Εγγράµµατοι 40% (2003) 
Θρησκεία Mουσουλµάνοι 97% 

(Σιίτες 60%, Σουνίτες 
32%-37%), Χριστιανοί 
& άλλοι 3%  

Πολίτευµα ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα US Dollar 
ΑΕΠ $ 89.800 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 3.500 (2004) 
Βιοµηχανία πετρελαιοειδή, χηµικά, 

υφάσµατα, οικοδοµικά 
υλικά, µεταποίηση 
τροφίµων, λιπάσµατα, 
µέταλουργία  

Γεωργία σιτάρι, κριθάρι, ρύζι, 
λαχανικά, χουρµάδες, 
βαµβάκι 

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

πετρελαιοειδή, φυσικό 
αέριο, φωσφάτα  

 
Σηµαντικές αλλαγές λαµβάνουν χώρα στο Ιράκ µετά την πρόσφατη σύρραξη. Στις αρχές του 
2005 διεξήχθησαν εκλογές µε δηµοκρατικές διαδικασίες µετά από περίπου πενήντα χρόνια. 
Η εκλεγείσα «Μεταβατική Εθνική Συνέλευση» ξεκίνησε ήδη το δύσκολο έργο της σύνταξης 
Συντάγµατος, ενώ διαχειρίζεται τη διαδικασία ανασυγκρότησης της οικονοµίας της χώρας, 
των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και ιδιαιτέρως των δυνάµεων ασφαλείας, καθώς χωρίς 
εξασφάλιση ειρήνευσης και ασφάλειας θα είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη η πορεία προς την 
αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη. Σηµειωτέον ότι το Ιράκ, σύµφωνα µε πολλούς δείκτες, είχε 
περιέλθει στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας σε κατάσταση χώρας χαµηλού εισοδήµατος, 
παρά το γεγονός ότι είναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Το Ιράκ έτσι κατέστη εξαρτηµένο από 
την ξένη αναπτυξιακή βοήθεια που ελάµβανε, τόσο από ∆υτικές, όσο και από Αραβικές 
χώρες.     
 
Η Ελλάς, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Ιράκ, συνεχίζει να συµµετέχει στις 
προσπάθειες που καταβάλλει η διεθνής κοινότητα για τη δηµιουργία ενός κράτους που θα 
στηρίζεται σε δηµοκρατικές δοµές και αρχές, συµβάλλοντας έτσι στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και στη διασφάλιση της ειρήνης στη περιοχή.   
 
Η Χώρα µας κατ’ αρχήν συνέβαλε αποφασιστικά στην ανακούφιση των πληγέντων από την 
σύρραξη µέσω σειράς δράσεων κατά το έτος 2003. Ο σχεδιασµός της πολιτικής έγινε µετά 
από πληροφόρηση της Πρεσβείας της Ελλάδος, από επαφές µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO) και τα Όργανα των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και από 
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σειρά συσκέψεων µεταξύ των Ελληνικών Φορέων του ∆ηµοσίου και της κοινωνίας των 
πολιτών.  
 
Η δέσµη ανθρωπιστικών δράσεων που υλοποιήθηκαν κυρίως µέσω ΜΚΟ στόχευαν αφενός 
στην κάλυψη των αναγκών τόσο του προσφυγικού ρεύµατος που δηµιουργήθηκε προς τις 
όµορες χώρες µετά την έναρξη της σύρραξης (κατασκευή και λειτουργία προσφυγικών 
καταυλισµών, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και διανοµή τροφίµων), και αφετέρου στην 
περίθαλψη του Ιρακινού πληθυσµού (ιατροφαρµακευτική φροντίδα µε έµφαση στον παιδικό 
πληθυσµό). Προβλέφθηκε επίσης εθελοντική συνεισφορά της Ελλάδος στις εκκλήσεις για 
βοήθεια των ∆ιεθνών Οργανισµών και οργάνων του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών, 
όπως η Ύπατη Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η UNICEF, το Συντονιστικό 
Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για Ανθρωπιστικά θέµατα (OCHA) κα.  
 
Σε δεύτερο στάδιο η Ελλάς συµµετέχει στη διαδικασία ανασυγκρότησης του Ιράκ. Για τη 
Χώρα µας κύριος αναπτυξιακός στόχος είναι η προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής 
οικοδόµησης του Ιράκ, µε έµφαση σε προγράµµατα που στοχεύουν στη βελτίωση της 
παραγωγής, της υγείας, της εκπαίδευσης, της διασφάλισης πόσιµου ύδατος και υγιεινής και 
τέλος της προστασίας του περιβάλλοντος.  
 
Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων η Ελλάς έχει αναλάβει και σειρά οικονοµικών 
δεσµεύσεων. Στη ∆ιάσκεψη ∆ωρητών της Μαδρίτης (2003) δεσµεύτηκε να χορηγήσει εντός 
της τριετίας 2004-2006 το ποσό των 3,00 εκατ. ΕΥΡΩ µέσω των Η.Ε για την οικονοµική 
ανασυγκρότηση του Ιράκ. Από το ποσό αυτό έχουν ήδη εκταµιευθεί  0,60 εκατ. ΕΥΡΩ ως 
πρώτη δόση (περιλαµβάνεται στο ποσό των 5,32 εκατ. ΕΥΡΩ για το 2004). Η συνολικά 
παρασχεθείσα δωρεάν ODA από την Ελλάδα στο Ιράκ την τριετία 2002-2004 ανήλθε σε 
12,12 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 10,20 εκατ. ΕΥΡΩ.   
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στο ΙΡΑΚ κατά τα έτη 2001-2004  

 
έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
0,00 0,00 0,04 0,04 5,47 4,84 6,61 5,32 12,12 10,20 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στο  ΙΡΑΚ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,52 0,649 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

2,05 2,545 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

2,75 3,415 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΡΑΚ   

 

 
5,32 

 
6,609 
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Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στο ΙΡΑΚ κατά το έτος 2004  

 
 

Α/Α 
 

Κωδικός 
 

Τοµέας Βοήθειας 
∆απάνη 

σε εκατ. ΕΥΡΩ 
∆απάνη 

σε εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ 

1 11120 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  0,38 0,47 
2 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,09 0,12 
3 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,07 0,08 
4 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,12 0,15 
5 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,05 0,06 
6 12230 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 0,28 0,34 
7 14030 ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΑΤΟΣ & 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
0,02 0,02 

8 15066 ΑΡΣΗ ΝΑΡΚΟΠΕ∆ΙΩΝ 1,00 1,24 
9 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,04 0,05 

10 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,43 0,54 
11 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,09 0,11 

12 72010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1,80 2,23 
13 72020 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (στη δωρήτρια χώρα) 0,35 0,44 
14 73010 ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 0,60 0,75 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΡΑΚ   

 

 
5,32 

 
6,60 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στο ΙΡΑΚ  κατά το έτος 2004 
 

 
� ανακατασκευή και εξοπλισµός πέντε σχολικών κτιρίων 
� υποστήριξη προσχολικής, βασικής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
� εξοπλισµός τµήµατος εντατικής θεραπείας νεογνών & µονάδος αποστείρωσης χειρουργείων  
    (Iraqi Al Amal Erbil) 
� ανάπλαση, εκσυγχρονισµός και δηµιουργία υποδοµών υδρεύσεως & αποχετεύσεως στην παιδιατρική 
    κλινική της Βαγδάτης, αιθούσης υπολογιστών στο Πανεπιστήµιο «Μεταξύ των Ποταµών» (πρώην Sadam 
    Hussein) 
� οργάνωση κέντρων διανοµής καθαρού ύδατος στο κεντρικό Ιράκ, αποκατάσταση κατεστραµένων δικτύων 
    υδρεύσεως, έλεγχος εγκαταστάσεων, εξυγίανση πηγών & πηγαδιών, έλεγχος ποιότητος & εξασφάλιση των 
    δεξαµενών αποθήκευσης 
� αποναρκοθέτηση περιοχών Νοτίου Ιράκ, δηµιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους κατοίκους, παροχή 
    βασικών υποδοµών, δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη οικονοµικής δραστηριότητος    
� φιλοξενία µαθητών, φοιτητών & νέων επιστηµόνων στο θερινό σχολείο Αρχαίων Αβδήρων 
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
� ανακούφιση Ιρακινών προσφύγων στα σύνορα Ιράκ-Ιορδανίας, µεταφορά και διανοµή κλινοσκεπασµάτων, 
    τροφίµων, διαιτιτική στήριξη παιδιών 
� διανοµή τροφίµων σε ειδική συσκευασία για καθηµερινή σίτιση 3.000 εσωτερικά εκτοπισµένων ατόµων, 
    διανοµή κουβερτών και θερµαστρών υγραερίου, δηµιουργία δικτύου παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας  
� αγορά και παροχή δύο ασθενοφόρων οχηµάτων, ανάπτυξη & λειτουργία ανθρωπιστικού διαδρόµου για τη 
    µεταφορά πληγέντων, τραυµατιών & άµεσης βοήθειας 
� συµµετοχή σε προγράµµατα των Η.Ε (Γραφείο Συντονιστού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων) για παροχή 
    επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας 
� παροχή βοήθειας σε πρόσφυγες Ιρακινούς στην Ελλάδα 
� Ελληνική συµµετοχή σε προγράµµατα της διεθνούς κοινότητος για την ανοικοδόµηση του Ιράκ  
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
Το Ιράκ παραµένει χώρα προτεραιότητος, εφόσον όµως οι συνθήκες εξοµαλυνθούν. 
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ΣΡΙ  ΛΑΝΚΑ 

 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Κολόµπο 
Έκταση 65.610 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 20.064.776  
Γλώσσα Shinhala 74%, Tamil 

18%, άλλες 8% 
Εγγράµµατοι 92% (2003) 
Θρησκεία Βουδισταί 70%, 

Ινδουισταί 15%, 
Χριστιανοί 8%, 
Μουσουλµάνοι 7% 

Πολίτευµα ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Sri Lanka rupee 
ΑΕΠ $ 80.580 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 4.000 (2004) 
Βιοµηχανία µεταποίηση καουτσούκ, 

τσάϊ, γεωργικά 
προϊόντα, επικοινωνίες, 
υφάσµατα, τσιµέντο, 
διύλιση πετρελαίου  

Γεωργία ρύζι, ζαχαροκάλαµο, 
σπόροι, τσάϊ, 
καουτσούκ, γάλα, αυγά 
κρέας 

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

ασβεστόλιθος, 
γραφίτης, φωσφάτα, 
υδροηλεκτρική ενέργεια  

 
Το ξύπνηµα του εγκέλαδου στον Ινδικό Ωκεανό τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης 
∆εκεµβρίου 2004 ήταν τροµακτικό. Λίγο αργότερα το καταστροφικό έργο του µεγάλου 
σεισµού των εννέα (9) βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ συµπλήρωσαν τα φονικά κύµατα 
«τσουνάµι» που παρέσυραν στο θάνατο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, ισοπέδωσαν τις ακτές 
της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και εξαφάνισαν ακόµη και ολόκληρα νησιά. Η ανθρωπότητα 
παρακολούθησε συγκλονισµένη µια πρωτοφανούς έκτασης φυσική καταστροφή. 
 
Η Ελλάς δεν είχε στο παρελθόν παράσχει κανενός είδους αναπτυξιακή συνεργασία στη Σρι 
Λάνκα. Μετά το «τσουνάµι» η Χώρα µας δραστηριοποιήθηκε ουσιαστικά σε δύο φάσεις, 
προσφέροντας ανακούφιση στους πληγέντες µέσω επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας 
(2004-2005) και σε δεύτερη φάση (2006-2007) συµµετέχοντας στη διαδικασία 
ανασυγκρότησης της Σρι Λάνκα. Ο σχεδιασµός της πολιτικής έγινε µετά από µετάβαση στο 
Κολόµπο κλιµακίου της HELLENIC AID που επισκέφθηκε τις Αρχές τις Σρι Λάνκα, µε τη 
συνδροµή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Νέο ∆ελχί.  
 
 
Α΄Φάση: Συµµετοχή της HELLENIC AID στη φάση της επείγουσας ανθρωπιστικής  
                Βοήθειας προς τη Σρι Λάνκα (Επιχείρηση Trincomalee) 
 
Μετά την Ινδονησία, η Σρι Λάνκα υπέστη τις µεγαλύτρες καταστροφές. Σύµφωνα µε τις 
διεθνείς εκθέσεις οι Βόρειες (20% των καταστροφών), Ανατολικές (40% των καταστροφών) 
και Νότιες επαρχίες (υπόλοιπο 40%) της Σρι Λάνκα, είχαν περισσότερους από 40.000 
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νεκρούς, 443.000 πρόσφυγες και περίπου 1-2 εκατοµµύρια κατοίκων της υπέστησαν τις 
καταστροφικές επιπτώσεις του παλιρροϊκού κύµατος, το οποίο διέλυσε το σύνολο σχεδόν 
των παραλιακών πόλεων και κοινοτήτων καθώς και τις υπάρχουσες υποδοµές σε σπίτια, 
σχολεία, κέντρα υγείας, δρόµους, γέφυρες καθώς και τις τουριστικές και αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις, εργαλεία και αλιευτικά σκάφη. 
 
Η Ελλάς κινητοποιήθηκε αµέσως µετά την ανακοίνωση του σεισµού και του παλιρροϊκού 
κύµατος στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Πρώτη η Ελλάς απέστειλε ειδική πτήση 
των Ολυµπιακών Αερογραµµών στη νήσο Πουκέ της Ταϊλάνδης, για να περισυλλέξει τους 
εκεί εγκλωβισµένους Έλληνες και ξένους πολίτες. Περαιτέρω, έλαβαν χώρα τέσσερις 
αεροπορικές αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, καθώς και µια µεγάλη 
ναυτοπλοϊκή επιχείρηση αποστολής ανθρωπιστικής και υγειονοµικής βοήθειας, ως 
προσφορά των Ελλήνων προς τη Σρι Λάνκα.       
 
Ειδικότερα: 
 
� Τέσσερα µεταφορικά αεροσκάφη C-130 “Hercules” της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας 

µετέβησαν στις πληγείσες περιοχές.  
- Η πρώτη αποστολή πραγµατοποιήθηκε στις 28-12-2004 κατά την οποία 

µετεφέρθησαν 12 τόνοι ανθρωπιστικής και ιατροφαρµακευτικής βοήθειας και 
εξοπλισµού, καθώς και εξειδικευµένο προσωπικό έξι ΜΚΟ (ιατροί, διασώστες, 
κατάλληλα εξοπλισµένοι, καθώς και ειδικοί στη διαχείριση κρίσεων) µε προορισµό τις 
Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα, τη νήσο Πουκέ. 

- Στις 30-12-2004 πραγµατοποιήθηκε η δεύτερη αποστολή που µετέφερε στη Νήσο 
Πουκέ 25µελές κλιµάκιο της Ειδικής Οµάδας Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) 
της Ελλάδος αποτελούµενο από 24 διασώστες και ένα ιατρό, το οποίο παρέµεινε 
στην περιοχή πλέον του δεκαηµέρου, προσφέροντας τις υπηρεσίες του. 

- Εν συνεχεία, στις 8-1-2005 µεταφέρθηκαν 11,5 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας 
(τρόφιµα, πόσιµο ύδωρ, φάρµακα) στη Σρι Λάνκα και στη νήσο Πουκέ. 

- Τέλος, η τέταρτη αποστολή ανεχώρησε στις 24-1-2005 µε προορισµό την Ινδονησία 
µεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, εξοπλισµό και προσωπικό προς εγκατάσταση 
µονάδος καθαρισµού ύδατος και αντίστοιχη µεταφορά τεχνογνωσίας στην πληγείσα 
περιοχή Banda Aceh.      

 
� Το κρουαζιερόπλοιο “Ocean Monarch” της εταιρείας Majestic International Cruises 

αναχώρησε από τον Πειραιά στις 21-1-2005 και µετέφερε στη Σρι Λάνκα πεντακόσιους 
(500) τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας και ιατροφαρµακευτικού εξοπλισµού, που 
συγκεντρώθηκαν από ΜΚΟ, Κρατικούς Φορείς και Έλληνες πολίτες. Το υπόψη πλοίο 
προσέγγισε το λιµάνι του Trincomalee της Σρι Λάνκα στις 5-2-2005 όπου προέβη στην 
εκφόρτωση και διανοµή της ανθρωπιστικής βοήθειας µέσω δύο Ελληνικών ΜΚΟ, του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα. Μετά την παράδοση της 
ανθρωπιστικής βοήθειας το πλοίο παρέµεινε στο λιµάνι µέχρι τις 28-3-2005, 
λειτουργώντας ως πλωτός υγειονοµικός σταθµός, στελεχωµένος σε εθελοντική βάση µε 
περισσότερα των πενήντα (50) ατόµων εξειδικευµένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
Ελληνικών αρµόδιων Υπουργείων και ΜΚΟ. Επί του πλοίου λειτούργησαν τέσσερα (4) 
εξειδικευµένα ιατρεία (παθολογικό, γυναικολογικό, παιδιατρικό και µικροεπεµβάσεων), 
καθώς και ιατρικά εργαστήρια (µικροβιολογικό και ακτινολογικό) µε τον αντίστοιχο 
εξοπλισµό και 12ωρη βάρδια λειτουργίας, εξετάζοντας περί τους 80-100 ασθενείς 
ηµερησίως. Το πλοίο ολοκλήρωσε µε επιτυχία την αποστολή του και επέστρεψε στην 
Ελλάδα στις 12-4-2005. Επικεφαλής της αποστολής ήταν στελέχη της HELLENIC AID.     

 
� Περαιτέρω φορτίο άνω των 2.000 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας, αξίας περίπου 8,00 

εκατ. ΕΥΡΩ που συγκεντρώθηκε από την κοινωνία των πολιτών, µε συντονισµό της ΜΚΟ 
«Αλληλεγγύη» της Εκκλησίας της Ελλάδος και στήριξη της HELLENIC AID, απεστάλη µε 
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εµπορικά πλοία και διενεµήθη στην περιοχή Banda Aceh Ινδονησίας κατά τους µήνες 
Μάρτιο και Απρίλιο 2005. 

 
� Υπογραµµίζεται ότι η Ελλάς διέθεσε από πολύ ενωρίς δωρεάν διµερή κρατική 

αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,15 εκατ. ΕΥΡΩ στις Μαλδίβες και 0,15 εκατ. ΕΥΡΩ στη Σρι 
Λάνκα, ενώ δροµολογήθηκε και επιπρόσθετη παροχή διµερούς βοήθειας σε χώρες της 
περιοχής, καθώς και βοήθεια µέσω ∆ιεθνών Οργανισµών. 

 
� Η Ελλάς επίσης έθεσε στη διάθεση της διεθνούς κοινότητος τις δυνατότητες του 

Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών που εδρεύει 
στην Αθήνα, προς συντονισµό και παρακολούθηση (monitoring) των θαλασίων 
µεταφορών ανθρωπιστικής βοήθειας.  

 
� Συγκινητική υπήρξε η ανταπόκριση όλων των Ελλήνων στην πρωτοφανή καταστροφή. Ο 

ειδικός Τηλεµαραθώνιος που διοργανώθηκε από την κρατική τηλεόραση σε συνεργασία 
µε το ΥΠΕΞ/Υ∆ΑΣ συγκέντρωσε το ποσό των 14,92 εκατ. ΕΥΡΩ, ενώ αντίστοιχα η 
προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών των πολιτών, ιδίως στο νοσηλευτικό τοµέα, ξεπέρασε 
κάθε προηγούµενο. Υπολογίζεται ότι µέσω των διαφόρων πρωτοβουλιών κάθε Έλλην 
πολίτης διέθεσε δύο (2) περίπου ΕΥΡΩ για τους πληγέντες στην Νότιο-Ανατολική Ασία. 
Εκτιµάται ότι η συνολική βοήθεια από κρατικούς Φορείς, ΜΚΟ και ιδιώτες ξεπερνά τα 
30,00 εκατ. ΕΥΡΩ. 

 
� Το συνολικό χρηµατικό ποσό διατίθεται µε τρείς τρόπους: 

- ως πολυµερής βοήθεια µέσω ΟΗΕ (OCHA, UNICEF, UNHCR, WFP, IOM) 
- ως πολυµερής βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
- ως διµερής βοήθεια προς τις χώρες που επλήγησαν (είτε απευθείας είτε µέσω ΜΚΟ) 

 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι από 11-2-2005 µε επιστολή του κ. Υπουργού Εξωτερικών προς τον 
Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, διετέθη ποσό ύψους 10,00 εκατ. ΕΥΡΩ ή 12,74 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ σε επιταγή προκειµένου δοθεί στον OCHA για την υλοποίηση 
συγκεκριµένων προγραµµάτων εξειδικευµένων Οργανισµών των Η.Ε στις πληγείσες 
περιοχές, ως ακολούθως:  

- ποσό 3,82 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µέσω UNHCR για την Ινδονησία και ειδικότερα µέσω του 
προγράµµατος “Family shelter and non-food items” 

- ποσό 2,55 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ στο WFP, από το οποίο 1,27 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για την 
Ανατολική Αφρική (Σοµαλία) και αντίστοιχο ποσό για τη Νότιο-Ανατολική Ασία, µέσω 
του προγράµµατος “WFP Indian Ocean Tsunami Emergency Operation (Food)”. 
Σηµειώνεται ότι το ποσό που αφορά στην Ανατολική Αφρική θα διατεθεί για 
µακροπρόθεσµο παρατεταµένο πρόγραµµα ανακούφισης και ενίσχυσης της 
περιοχής. 

- Ποσό άνω των 2,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ διετέθη στον FAO, εκ του οποίου 1,27 εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ για τη Σρι Λάνκα (αποκατάσταση ατοµικών αναγκών), 0,64 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
µέσω FAO/UNDP για το πρόγραµµα, “Emergency Assistance to the Tsunami 
Affected Fishing Communities in Southern Thailand” και 0,32 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για το 
πρόγραµµα “Emergency Assistance to the Tsunami Affected Farmers to Restart 
Agricultural Production in Southern Thailand”. 

- Σχεδόν 1,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µέσω του WHO, για το πρόγραµµα “Enhansing Capacity 
to Respond to Health threats at Regional Level and Supporting Health Coordination 
(Health)” µε ειδικότερη αναφορά στις Μαλδίβες (0,76 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ), ενώ το ποσό 
των 0,35 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ διατίθεται σε διάφορα προγράµµατα του ιδίου Οργανισµού. 

- Ποσό 0,95 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ στο πρόγραµµα του «∆ιεθνούς Οργανισµού 
Μετανάστευσης» (ΙΟΜ), “Emergency Shelter Assistance in Sri Lanka”. 

- Ποσό 1,70 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ στο πρόγραµµα του «∆ιεθνούς Οργανισµού 
Μετανάστευσης ΙΟΜ», “Livelihood Assistance in Sri Lanka”. 
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Σηµειώνεται ότι η ως άνω τελική επιλογή χρηµατοδότησης των προγραµµάτων έγινε σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των Η.Ε οι οποίες πρότειναν συναφή προγράµµατα, 
στις περιπτώσεις υπερκάληψης των απο πλευράς των προτεινοµένων.  
 
Η Ελλάς συγκλονισµένη ένωσε συντονισµένα τις δυνάµεις της µε αυτές της διεθνούς 
κοινότητος και βρέθηκε στην 5η θέση παγκοσµίως στον κατάλογο των προσφορών, 
αναδεικνύοντας το µεγαλείο της Ελληνικής ψυχής.  
 
Η αποτελεσµατική δραστηριοποίηση της Ελλάδος σε τόσο σύντοµο χρόνο µετά την τεράστια 
καταστροφή απέσπασε ευµενή σχόλια διεθνώς. Τη βαθειά ευγνωµοσύνη τους εξέφρασαν οι 
Πρεσβευτές στην Αθήνα των πληγεισών περιοχών. Η πρέσβυρα της Ινδονησίας κ. Φ. Χ. 
Σουφτεντί εξέφρασε βαθύτατη εκτίµηση και ευγνωµοσύνη στην Ελλάδα λέγοντας ότι 
«ειλικρινά νιώθουµε υπόχρεοι µε αυτή σας την κίνηση», ενώ ο Πρεσβευτής της Ταϋλάνδης κ. 
Τ. Τσαρτουάν δήλωσε ότι «σε κάτι τέτοιες στιγµές βλέπουµε τα πραγµατικά ανθρώπινα 
συναισθήµατα όλων µας». Τέλος, ο γενικός Γραµµατέας των Η.Ε κ. Κ. Αννάν χαρακτήρισε 
την Ελλάδα « Παγκόσµια ∆ύναµη Ανθρωπιάς». 
 
 
Β΄Φάση: Συµµετοχή της HELLENIC AID στο Reconstruction Plan της Κυβερνήσεως  
                της Σρι Λάνκα – Επικέντρωση της αναπτυξιακής βοήθειας στις περιοχές  
                Galle – Ampara - Trincomalee 
 
Όλοι οι µεγάλοι διεθνείς δωρητές από το Μάρτιο του 2005 κινήθηκαν µε βάση την πάγια 
διεθνή πρακτική ότι µετά την ανθρωπιστική φάση, η επόµενη κίνηση είναι η µετάβαση στη 
φάση της ανασυγκρότησης (“linking emergency and rehabilitation to development”), 
προχώρησαν δηλαδή στο σχεδιασµό µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης “Post–Tsunami” 
Ανασυγκρότησης (reconstruction), απαντώντας στις απαιτήσεις ∆ιεθνών Οργανισµών, της 
Παγκόσµιας Tράπεζας, της Ε.Ε και κυρίως της Κυβέρνησης της Σρι Λάνκα, για ταχεία 
ανάπτυξη των πληγεισών περιοχών της χώρας. 
 
Με την βοήθεια εξειδικευµένων ∆ιεθνών Οργανισµών και της Ε.Ε, η Κυβέρνηση της Σρι 
Λάνκα κατίρτησε ένα «Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης» (Reconstruction Plan) της οικονοµίας 
των κοινοτήτων των παρακτίων περιοχών, που επλήγησαν περισσότερο και βρίσκονται 
κυρίως στην Βόρεια, Ανατολική και Νότια πλευρά της νήσου. Ο σχεδιασµός αυτός στοχεύει 
κυρίως στην:  
� αναγέννηση των παραλιακών κοινοτήτων µε επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και 

αναγκαίων κοινωνικών υποδοµών όπως κέντρων υγείας, σχολείων κλπ, ώστε οι κάτοικοι 
να επιστρέψουν στις περιοχές προέλευσής τους  

� επαγγελµατική αποκατάσταση των κατοίκων, ώστε να δηµιουργηθούν εισοδήµατα από 
επιτόπιους τοµείς δραστηριότητος, όπως ο τουρισµός, η γεωργία, η αλιεία και άλλοι και  

� αποκατάσταση ζηµιών στις υποδοµές όπως σε δρόµους, γέφυρες, σιδηροδρόµους κλπ, 
ώστε να λειτουργήσουν και πάλι οι παράκτιες οικονοµίες. 

 
Η Ελλάς µετά την καινοτοµική δράση της αποστολής Ελληνικού πλοίου στο Trincomalee 
προτίθεται να χορηγήσει επιπρόσθετη διµερή βοήθεια προς τις χώρες της περιοχής. Έχει 
υπάρξει ήδη από το Έκτακτο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε (7-1-2005) δέσµευση 
της Ελλάδος για ποσό ύψους 11,50 εκατ. ΕΥΡΩ για δράσεις αποκατάστασης και 
ανασυγκρότησης στη Σρι Λάνκα καθώς και στις άλλες χώρες της περιοχής. 
 
Στο πνεύµα αυτό τετραµελής Ελληνική αντιπροσωπεία της Υ∆ΑΣ-1 και Υ∆ΑΣ-2 ∆/νσης 
µετέβη περί τα τέλη Ιουνίου 2005 στο Colombo, προκειµένου να έλθει σε επαφή µε τις Αρχές 
τις Σρι Λάνκα. Σκοπός ο συντονισµός ενεργειών συµµετοχής της Ελλάδος στη διαδικασία 
ανασυγκρότησης της νήσου µε γνώµονα την αποτελεσµατικότητα, τη συνοχή και τη συνάφεια 
δράσεων. Με βάση τα ανωτέρω και την ανάγκη υπάρξεως αναπτυξιακής συνέχειας (follow – 
up) στην πρωτοπόρο ανθρωπιστική επιχείρηση της HELLENIC AID στο Trincomalee, 
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καταρτίσθηκε από την Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Αρχές της χώρας αυτής 
(Υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Αλιείας κ.α.) ένα διετές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
2006–2007 το οποίο αποτελεί και τη συµµετοχή της Ελλάδος στο Reconstruction Plan της 
Κυβέρνησης της Σρι Λάνκα. 
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπονται τα εξής: 
� συγκέντρωση του µεγαλύτερου µέρους των πόρων στην περιοχή του Galle στο Νότιο 

τµήµα, στην περιοχή της Ampara στο Ανατολικό τµήµα, και στην περιοχή του 
Trincomalee στην Βόρειο-Ανατολική περιοχή της νήσου.  

 
� συγκέντρωση των προγραµµάτων στους παρακάτω αναπτυξιακούς τοµείς:  

- ανακαίνιση  ή κατασκευή ∆ηµοτικών σχολείων ή σχολείων ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
- ανακαίνιση ή κατασκευή µικρών αγροτικών Κέντρων Υγείας ή Κέντρων Παιδικής 
  φροντίδας 
- κατασκευή τριών (3) µικρών ιχθυοσκαλών 
- ανακαίνιση ή κατασκευή κέντρων επαγγελµατικής ή αλιευτικής κατάρτισης 
- ναυπήγηση βαρκών και αλιευτικών σκαφών 

 
Μέχρι το Σεπτέµβριο του 2005 περατώθηκε η υποβολή προτάσεων ∆ηµοσίων Φορέων και 
Ελληνικών ΜΚΟ για πραγµατοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων στις πληγείσες 
περιοχές, ευρίσκεται δε σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησής τους από την Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση.   
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στην ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ κατά τα έτη 2001-2004  

 
Έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκατ. $ εκατ. € Εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,70 0,56 0,70 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,00 0,000 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

0,44 0,541 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,12 0,155 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ   

 

 
0,56 

 
0,697 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 
2 72010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 0,12 0,16 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ   

 

 
0,56 

 
0,67 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στη ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ  κατά το έτος 2004 
 

 
� Προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� Μεταφορά & διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Κοινωνικός Τοµέας 
1.1. Υγεία  
1.1.1. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
1.1.2. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και κέντρων υγείας και δηµιουργία εξειδικευµένων 
           νοσοκοµειακών µονάδων 
1.1.3. Εκπαίδευση και άσκηση γιατρών και νοσηλευτών 
1.1.4. Ιατρικά µηχανήµατα 
1.1.5. ∆ράσεις στον τοµέα της προληπτικής ιατρικής 
1.2. Eκπαίδευση 
1.2.1. Κατασκευή σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού  
1.2.2. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, 
           σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
1.3. Άλλες Υποδοµές 
1.3.1. Κατασκευή ορφανοτροφείου, παροχή εξοπλισµού και κάλυψη εξόδων για τη συντήρηση του για περίοδο 
           πέντε ετών  
1.3.2. Μικρά οικιστικά συγκροτήµατα για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες (γυναίκες, πολυµελείς οικογένειες, 
           ανάπηρους) µε χαµηλά εισοδήµατα. 
2. Περιβάλλον 
2.1. ∆ράσεις ορθολογικής διαχείρισης υδάτων 
2.2. Υδραγωγεία για άντληση και επεξεργασία νερού για ύδρευση και για παροχή πόσιµου νερού. 
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14.2.3 E Υ Ρ Ω Π Η 

 

 
 
Ο στρατηγικός στόχος της Ελλάδος στα Βαλκάνια είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για 
σταθερότητα, δηµοκρατική οµαλότητα, λειτουργία των θεσµών, συνεργασία, ανάπτυξη και 
ευηµερία, καθώς και η εκπλήρωση των σχετικών πολιτικών κριτηρίων ώστε να καταστεί 
δυνατή η ένταξη όλων ανεξαιρέτως των χωρών στην Ε.Ε.  
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σχετική βελτίωση στην περιοχή των Βαλκανίων από 
πλευράς µακροοικονοµικής σταθερότητος. Όµως, η συνολική οικονοµική  και κοινωνική 
κατάσταση παραµένει εύθραυστη λόγω των µακροχρόνιων προβληµάτων κάθε χώρας 
όπως, η οικονoµική στασιµότητα, ο υψηλός δείκτης ανεργίας, η µη ανταγωνιστικότητα των 
προϊόντων, το χαµηλό επίπεδο επενδύσεων. ∆ιαφαίνεται ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα 
των χωρών της περιοχής συνολικά, συµπεριλαµβανοµένου και του Κοσσυφοπεδίου, είναι η 
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υψηλή ανεργία, η απουσία αµέσων επενδύσεων και η καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων 
υποδοµής.  
 
Μακροχρόνια, µια στρατηγική πρόληψης των συγκρούσεων µπορεί να είναι βιώσιµη µόνο αν 
απευθύνεται αποτελεσµατικά στις οικονοµικές, κοινωνικές, περιφερειακές και υπό-
περιφερειακές διαστάσεις των εθνικών προβληµάτων. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίες 
πολιτικές που αποβλέπουν σε οικονοµική και κοινωνική συνοχή τόσο σε εθνικό, όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο.   
 
Τα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα, η έλλειψη προοπτικής και βελτίωσης των όρων 
διαβίωσης, το οργανωµένο έγκληµα, σε συνδυασµό µε τα εθνοτικά προβλήµατα συνιστούν 
ανησυχητικό µείγµα που κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, όπως αποδείχθηκε, µπορούν 
να αποτελέσουν τη θρυαλλίδα νέων συγκρούσεων. 

Η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής της  
Ελλάδος στα ∆υτικά Βαλκάνια, καθώς ανοίγει το δρόµο για περιφερειακή σταθερότητα και 
ευηµερία. Η  ∆ιαδικασία  Συνεργασίας των Χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (South 
East European Cooperation Process), η ∆ιαβαλκανική, σε συνδυασµό µε το θεσµικό 
µηχανισµό της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Ε.Ε και το Σύµφωνο 
Σταθερότητας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, είναι κατ' εξοχήν σε θέση να δράσουν καταλυτικά 
στην ενδυνάµωση της περιφερειακής συνεργασίας και να αναλάβουν, επίσης, ρόλο 
πρόληψης συγκρούσεων. 
 
Οι ΜΚΟ µπορούν επίσης να παίξουν σηµαντικό ρόλο ιδιαίτερα µε την ενεργοποίηση 
προγραµµάτων αναπτυξιακής βοήθειας που αφορούν στις νεότερες γενεές όπου το εθνοτικό 
χάσµα είναι βαθύτερο. Εξάλλου, η συνεισφορά των πολιτών µπορεί να αποδειχθεί εργαλείο 
µεθόδευσης σε µακροπρόθεσµα κοινωνικού χαρακτήρα προγράµµατα, όπως ο δύσβατος 
δρόµος της συµφιλίωσης. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάς έχει αναλάβει συγκεκριµένες 
πρωτοβουλίες για την Συµφιλίωση, τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στην 
περιοχή. Σηµαντικές επίσης παρεµβάσεις απαιτούνται στον τοµέα της αναµόρφωσης των 
∆υνάµεων Ασφαλείας και της αντιµετώπισης του οργανωµένου εγκλήµατος, της διαφθοράς 
και των παραστρατιωτικών οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάς προωθεί σειρά 
συναφών στόχων όπως, η υπαγωγή των Ενόπλων ∆υνάµεων στην πολιτική εξουσία, οι 
δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις στο Στρατό και στην Αστυνοµία, η εξουδετέρωση και 
περιθωριοποίηση των ένοπλων οµάδων που ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις και η δηµιουργία 
θεσµών κοινωνικής επανένταξης των µελών τους κλπ.   
 
Η συνολική διµερής ODA που παρασχέθηκε το 2004 στις χώρες Κατηγορίας Ι της 
Ευρωπαϊκής ηπείρου ανήλθε σε 147,44 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ (βλέπε ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [Γ]), 
εκ των οποίων 88,54 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή τεχνικής συνεργασίας και 4,30 εκατ. ∆ολ. 
ΗΠΑ µε τη µορφή επείγουσας βοήθειας.  
 
Η εικόνα που διαµορφώθηκε ως προς τις χώρες προτεραιότητος ήταν η ακόλουθη:   
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14.2.3.1 ∆ Υ Τ Ι Κ Α     Β Α Λ Κ Α Ν Ι Α 
 

 
ΑΛΒΑΝΙΑ 

 

 
 
 

 
 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Τίρανα 
Έκταση 28.748 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 3.563.112  
Γλώσσα Αλβανική, Ελληνική 
Εγγράµµατοι 87% (2003) 
Θρησκεία Mουσουλµάνοι 70%, 

Ορθόδοξοι 20%,  
Καθολικοί 10%  

Πολίτευµα ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Lek 
ΑΕΠ $ 17.460 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 1.380 (2004) 
Βιοµηχανία µεταποίηση τροφίµων, 

υφάσµατα και ρουχισµός, 
ξυλεία, πετρελαιοειδή, 
τσιµέντο, χηµικά, ορυκτά, 
βασικά µέταλλα, 
υδροηλεκτρική ενέργεια 

Γεωργία σιτάρι, καλαµπόκι, πατάτες, 
λαχανικά, φρούτα, 
σταφύλια, κτηνοτροφία  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

πετρελαιοειδή, φυσικό 
αέριο, άνθρακας, χαλκός, 
δάση, υδροηλεκτρική 
ενέργεια  

 
Μετά την κατάρρευση του κοµµουνιστικού καθεστώτος το 1991, η Αλβανία βρέθηκε µπροστά 
σε τεράστιες προκλήσεις για να καλύψει το χαµένο έδαφος των προηγούµενων πενήντα 
ετών, καθώς είναι η φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη. Έπρεπε να οικοδοµήσει στέρεες δοµές 
του κράτους για να στηρίξουν την ανάπτυξη. Κύριο µέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού 
η παροχή εξωτερικής βοήθειας. Προς την κατεύθυνση αυτή έκανε ουσιαστικά βήµατα, 
δοµώντας κρατικό µηχανισµό, χωρίς όµως επαρκές κατάλληλο έµψυχο δυναµικό, και 
συντάσσοντας πρώτη από όλες τις χώρες της περιοχής PRSP. Εκτός της ODA που 
δαπανάται υπέρ της Αλβανίας από διεθνείς δωρητές, η χώρα εισπράττει µεγάλα ποσά από 
τα εµβάσµατα που αποστέλλουν οι πολυάριθµοι υπήκοοί της από τις χώρες όπου εργάζονται 
(κυρίως Ελλάδα και Ιταλία), καθώς και από τις πολλές ξένες επενδύσεις, όµως η οικονοµία 
της παρουσιάζει µικρή ανάπτυξη. Η ανεργία είναι υψηλή µε τάσεις πτώσης, ενώ ο 
πληθωρισµός σχετικά χαµηλός (3,2%).     
 
Στόχος της Ελληνικής πολιτικής είναι η διασφάλιση της σταθερότητος, της ανάπτυξης και της 
ευηµερίας της Αλβανίας. Η διαδικασία ενσωµάτωσης της χώρας στην Ε.Ε αποτελεί 
στρατηγικό στόχο της Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια η Ελληνο-Αλβανικές σχέσεις έχουν 
εισέλθει σε πορεία σταθερής ανάπτυξης. Καταλυτικό ρόλο έχει διαδραµατίσει η ιδιότητα της 
Ελλάδος ως µέλους της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ καθώς και οι Ελληνικές πρωτοβουλίες για την 
εµπέδωση της ειρήνης και την ανάπτυξη της συνεργασίας στη περιοχή. Ενδεικτικό στοιχείο 
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είναι ο χαρακτηρισµός της Ελλάδος από την σηµερινή Αλβανική κυβέρνηση ως "στρατηγικού 
εταίρου".  
 
Σηµαντικό ρόλο στις διµερείς σχέσεις διαδραµατίζει η έντονη Ελληνική παρουσία στην 
οικονοµία της Αλβανίας. Η Ελλάς αποτελεί τον δεύτερο, µετά την Ιταλία, σηµαντικότερο 
εµπορικό εταίρο της Αλβανίας. Ο όγκος των εµπορικών συναλλαγών το 2002 ανήλθε στα 
371,70 εκατ. ΕΥΡΩ (εξαγωγές 322,10 εκατ. ΕΥΡΩ, εισαγωγές 49,60 εκατ. ΕΥΡΩ). Για το  
2003 (α΄εξάµηνο), σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο όγκος των 
εµπορικών συναλλαγών ανήλθε σε 145,20 εκατ. ΕΥΡΩ (εξαγωγές 130,50 εκατ. ΕΥΡΩ και 
εισαγωγές 14,70 εκατ. ΕΥΡΩ). Όσον αφορά στις Ελληνικές επενδύσεις, η αξία τους 
ξεπερνάει τα 300 εκατ. ΕΥΡΩ και αντιστοιχεί στο 27% του συνόλου των ξένων επενδύσεων 
στην Αλβανία, κατατάσσοντας έτσι την Ελλάδα στην πρώτη θέση µεταξύ των ξένων 
επενδυτών. Στην Αλβανία δραστηριοποιούνται 200-220 Ελληνικές και Ελληνικών 
συµφερόντων επιχειρήσεις στους εξής, κυρίως, τοµείς: τηλεπικοινωνίες, εµπορία 
πετρελαιοειδών, τραπεζικά ιδρύµατα, κατασκευές, τρόφιµα, κλωστοϋφαντουργία και είδη 
ένδυσης-υπόδησης.  
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (ΗELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στην ΑΛΒΑΝΙΑ κατά τα έτη 2001-2004  

 
Έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
12,49 13,94 14,74 15,64 83,38 73,80 82,95 66,77 193,56 170,15 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΑΛΒΑΝΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
2,25 2,795 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

62,03 77,061 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

2,49 3,096 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ   

 

 
66,77 

 
82,952 

 
Σηµείωση: Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΟΑΒ επιδοτήθηκαν το 2004 Έλληνες επενδυτές µε το ποσό των 3,55 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

ή 2,86 εκατ. ΕΥΡΩ, προκειµένου ιδρύσουν µονάδα παραγωγής τούβλων στην Κορυτσά της Αλβανίας. Η υπόψη 
βοήθεια καταγράφεται ώς Άλλες Κρατικές Ροές (Other Official Flows – OOF). 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΑΛΒΑΝΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11120 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  9,68 12,04 
2 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 14,42 17,92 
3 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 11,54 14,34 
4 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 17,31 21,51 
5 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 5,77 7,17 
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6 11420 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
7 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΞΑΣΚΗΣΗ 0,06 0,08 
8 12191 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,95 1,18 
9 12220 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 0,09 0,11 

10 12230 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 0,45 0,56 
11 13040 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
0,01 0,01 

12 14010 ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 0,10 0,12 
13 14020 Υ∆ΑΤΑ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 0,29 0,35 
14 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,02 0,02 
15 15040 ΚΡΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,07 0,08 
16 15061 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2,08 2,59 
17 15063 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,02 0,03 
18 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,67 0,83 
19 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,89 1,10 
20 21020 Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 0,13 0,16 
21 22020 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,05 0,06 
22 22040 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0,29 0,38 
23 25010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
0,03 0,04 

24 31163 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 0,05 0,06 
25 31195 ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,02 0,02 
26 33210 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,22 0,27 
27 41030 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΙΑ 0,01 0,01 
28 41081 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ * * 
29 41082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 0,12 0,14 
30 42010 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0,06 0,07 
31 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,97 1,21 

32 72010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 0,05 0,06 
33 72020 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (στη δωρήτρια χώρα) 0,35 0,43 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
66,77 

 
82,95 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στην ΑΛΒΑΝΙΑ κατά το έτος 2004 
 

 
� εξοπλισµός νηπιαγωγείου & σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Κορυτσά 
� εξοπλισµός σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Τιράνων 
� ανακατασκευή σχολικού κτιρίου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Κοινότητος Muriqan, ∆ήµου Ana Malit 
� ανακαίνιση και εκσυγχρονισµός τετραορόφου σχολικού κτιρίου του Λυκείου Ndricim Shehu στην πόλη 
    Beles του Νοµού Elbasan, δηµιουργία αιθούσης γυµναστηρίου 
� ανακαίνιση σχολικού κτιρίου οκταταξίου σχολείου T. Mousta Skentia στο ∆ήµο Beles του Νοµού Elbasan 
� αποπεράτωση σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην πόλη Vauidejes της Περιφέρειας Σκόδρα 
    (β΄φάση προγράµµατος) 
� κατασκευή σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην πόλη Vauidejes της Περιφέρειας Σκόδρα 
� κατασκευή και λειτουργία κέντρου για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών (εκπαίδευση, άθληση, διοίκηση, 
    βιβλιοθήκη, πληροφορική, πολιτιστισµός) προσχολικής & πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της περιοχής 
    Κορυτσάς 
� κατασκευή Αρσακείου Ελληνο-Αλβανικού Κολλεγίου Τιράνων  
� κατασκευή σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης & ιατρικού κέντρου στο Τεπελένι  
� υποστήριξη προσχολικής, βασικής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
� ενίσχυση προγραµµάτων σπουδών Πανεπιστηµίων 
� εκπαίδευση ιατρών (χειρουργική, παθολογία, εργαστήρια) 
� µετεκπαιδευτικά σεµινάρια για τις νέες εφαρµογές στην επιστήµη της οδοντιατρικής, παροχή 
    φαρµακευτικής περίθαλψης 
� εκπαίδευση στελεχών δηµόσιας υγείας (θεωρία & πρακτική) 
� χορήγηση υποτροφιών για τον τοµέα υγείας 
� ενίσχυση λειτουργίας νοσοκοµείου, διάθεση προσωπικού και εξοπλισµού 
� παροχή νοσηλείας σε τριάντα ασθενείς 
� έγκαιρη αναγνώριση συµπτωµατικών περιπτώσεων γυναικολογικού καρκίνου, άµεση αντιµετώπιση 
    περιπτώσεων, εκπαίδευση γυναικών σε θέµατα πρόληψης, επιµόρφωση ιατρών 
� αναγνώριση, καταγραφή και ταυτοποίηση της γενετικής βάσης των νοσηµάτων και αντιµετώπισή τους 
    µέσω αναγνώρισης των φορέων (πρόληψη) 
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� εγκατάσταση αξωνικού τοµογράφου στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο «Ευαγγελισµός» στα Τίρανα η λειτουργία του 
    οποίου καλύπτει τις ανάγκες έξι χιλιάδων ατόµων 
� ενέργειες για την πρόληψη µετάδοσης σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων (ΣΜΝ) κυρίως του 
    HIV/AIDS 
� µελέτη για την εξεύρεση λύσεων και τρόπων αντιµετώπισης του προβλήµατος της έλλειψης ύδατος για 
    άρδευση και ύδρευση της Επαρχίας Αργυροκάστρου    
� αποκατάσταση υποδοµών υδρεύσεως στα Σκόδρα 
� κατασκευή υδραγωγείου & εγκατάσταση δικτύου παροχής ποσίµου ύδατος 
� διοργάνωση τρίτης επιµορφωτικής συνάντησης δικαστικών λειτουργών 
� εκσυγχρονισµός των θεσµών, εξοικείωση των στελεχών της ∆ηµόσιας διοίκησης και των δικαστών µε τον 
    κοινό Ευρωπαϊκό νοµικό πολιτισµό, διοργάνωση συναντήσεων, εκπόνηση εκθέσεων, διεύρυνση νοµικής 
    βάσης δεδοµένων, εκπόνηση συγκριτικών εκθέσεων 
� ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των αστυνοµικών & της κοινής γνώµης σε θέµατα 
    παράνοµης διακίνησης & εµπορίας προσώπων 
� σχεδιασµός & υλοποίηση µέτρων καταπολέµισης της διαφθοράς  
� επισκευή κοινωνικών υποδοµών 
� ενδυνάµωση εθνικών ΜΚΟ για τα δικαιώµατα του ανθρώπου 
� άµεση περίθαλψη θυµάτων σωµατεµπορίας, πληροφόρηση & πρόληψη µέσω τηλεφωνικών γραµµών 
    SOS, επανένταξη των θυµάτων, αποκατάσταση της υγείας, παροχή εξειδικευµένης φροντίδας 
� πρόγραµµα συνεργασίας οργανώσεων για την παροχή πληροφοριών & υπηρεσιών υγείας σε εκδιδόµενα 
    άτοµα & θύµατα διακίνησης & εµπορίας ανθρώπων 
� αντιµετώπιση περιστατικών κακοποιηµένων γυναικών 
� δηµιουργία µηχανισµού άµεσης αντιµετώπισης της ενδεχόµενης κλιµάκωσης του φαινοµένου της 
    παράνοµης διακίνησης παιδιών      
� ενέργειες για τον εντοπισµό, την προστασία & τον επαναπατρισµό Αλβανοπαίδων θυµάτων εµπορίου, 
    οργάνωση – ενίσχυση εργαστηρίων επαγγελµατικής κατάρτισης , αποστολής υλικής βοήθειας, ενέργειες 
    ευαισθητοποίησης 
� δηµιουργία διακρατικού δικτύου δράσεων για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών και την 
   καταπολέµηση του φαινοµένου της παράνοµης διακίνησης & εκµετάλευσης παιδιών 
� εγκαθίδρυση δικτύου & κοινό πρόγραµµα κατάρτισης για αστυνοµικούς, ΜΚΟ & ∆ιεθνείς Οργανισµούς σε 
    θέµατα παράνοµης διακίνησης προσώπων  
� οικονοµική στήριξη περιφερειακού “clearing point” στο πλαίσιο της task force του ΣΣΝΑΕ για 
    την παράνοµη διακίνηση προσώπων 
� συστηµατική αναζήτηση & παρακολούθηση υποθέσεων των θυµάτων εµπορίας προσώπων, εντοπισµός 
    θυµάτων, νοµική υποστήριξη, υποστήριξη αναγκαίων ενεργειών για ένταξη σε πρόγραµµα προστασίας 
� αντιµετώπιση εµπορίας Αλβανίδων γυναικών µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση, ενηµέρωση, 
    παραγωγή και διανοµή φυλλαδίων & αφισσών, οργάνωση οµιλιών για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
    αποκατάσταση ψυχοκοινωνικής υγείας των γυναικών 
� συµβολή στην προσπάθεια καταπολέµησης της διακίνησης γυναικών & κοριτσιών για σεξουαλική 
    εκµετάλλευση   
� δηµιουργία περιφερειακού δικτύου για την καταπολέµηση της εµπορίας γυναικών & παιδιών µε τη 
    συνεργασία της ∆ΟΜ, UNHCR & τοπικών ΜΚΟ 
� δηµιουργία κοινωνικής υποδοµής στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας στη ∆ρόπολη, αποκατάσταση 
    κτιρίου, εγκατάσταση εξοπλισµού κέντρου κοινωνικής µερίµνης & δύο περιφερειακών ιατρείων, ανάπτυξη 
    προγραµµάτων υποστηρικτικών υπηρεσιών 
� φιλοξενία µαθητών, φοιτητών & νέων επιστηµόνων στο θερινό σχολείο Αρχαίων Αβδήρων 
� διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες διαφόρων ηλικιών, εκστρατεία 
    ενηµέρωσης    
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� ολοκλήρωση κτιρίου κέντρου πολιτισµού Κορυτσάς 
� διάνοιξη δύο τµηµάτων της ορεινής οδού της Επαρχίας ∆ίβρη – Θεολόγου του Νοµού Αγίων Σαράντα 
� εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής & δικτυακής υποδοµής πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Κορυτσάς 
� κάλυψη αναγκών Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αλβανίας σε τεχνικό & πληροφοριακό υλικό 
� ολοκληρωµένη µελέτη στρατηγικής για την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής & 
    τηλεπικοινωνιών, σύγχρονη υποδοµή δικτύου κορµού οπτικών ινών, λειτουργία τοπικού κόµβου 
    διαδικτύου & ιστοσελίδος του Πανεπιστηµίου “Eqrem Cabej” Αργυροκάστου 
� δηµιουργία διαδικτύου προωθήσεως της επιχειρηµατικότητος 
� σχεδιασµός και δηµιουργία επιχειρησιακών βάσεων δεδοµένων προσβάσιµων µέσω του διαδικτύου µε τις 
    οποίες επιχειρείται η ηλεκτρονική διαχείριση οικονοµικών & αναπτυξιακών πληροφοριών 
� ηµερήσια κτηνιατρική & φαρµακευτική υποστήριξη των κτηνοτροφικών µονάδων σε δέκα χωριά των 
    περιοχών Πρεµετής & Ερσέκας 
� επιστηµονική ανάπτυξη της µελισσοκοµίας µε νέου τύπου κυψέλες που διατηρούν τη θερµοκρασία στο 
    εσωτερικό της κυψέλης σταθερή ανεξαρτήτως του ύψους της εξωτερικής θερµοκρασίας 
� ίδρυση & λειτουργία Γραφείου αγροτικού τουρισµού για την παροχή στο εξωτερικό έγκυρων πληροφοριών 
    περί της τουριστικής υποδοµής ώστε να βελτιωθεί η οικονοµική απόδοση των τουριστικών δοµών που 
    λειτουργούν από γυναίκες 
� κατάρτιση & τόνωση της απασχόλησης στον τοµέα των ειδικών µορφών τουρισµού, εκπόνηση 
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    εκπαιδευτικού προγράµµατος, παροχή υποτροφιών, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξη 
    επαγγελµατικής αποκατάστασης εκπαιδευοµένων 
� θεσµική διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του Πάρκου Πρεσπών 
� οργάνωση παιδικού σχεδίου σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 
    θέµα «Περιβάλλον, Ζωή, Ειρήνη στα Βαλκάνια» 
� απογραφή & ανάλυση εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, πρόβλεψη εξέλιξης (2008-2012), 
    προσδιορισµός δυνατών πολιτικών & µέτρων για τον περιορισµό τους 
� εµπεριστατωµένη & ολοκληρωµένη απογραφή υγροτόπων βάση µεθοδολογίας των προγραµµάτων 
    MedWet1 & MedWet2 
� δηµιουργία βάσης δεδοµένων για τους υδάτινους πόρους & τα οικοσυστήµατα στη λεκάνη απορροής του 
    ποταµού Ντέβολι & της Μικρής Πρέσπας στο πλαίσιο τριµερούς διακρατικής συνεργασίας στη 
    διασυνοριακή λεκάνη των Πρεσπών 
� προώθηση των γυναικών στην ανάπτυξη, µείωση της ανεργίας, επαγγελµατική κατάρτιση & επιµόρφωση 
    στη λειτουργία των αγορών & της ατοµικής πρωτοβουλίας 
� δηµιουργία γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισµών, δικτύου αγροτουρισµού για την τουριστική 
    ανάπτυξη των Πρεσπών 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
� παροχή ειδών ιµατισµού, υγειονοµικού & φαρµακευτικού υλικού 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Περιβάλλον  
1.1.1. ∆ράσεις περιβαλλοντικής προστασίας της λίµνης των Πρεσπών  
1.1.2. Σχέδια διαχείρισης διασυνοριακών λεκανών απορροής 
1.1.3. Έργα καθαρισµού κοιτών ποταµών και χειµάρρων ειδικά αυτών που διέρχονται από αστικό περιβάλλον 
1.1.4. Σχεδιασµοί έργων που σχετίζονται µε χώρους υγιεινοµικής ταφής απορριµµάτων 
1.1.5. Μελέτη και κατασκευή χώρου υγειονοµικής ταφής στερεών αποβλήτων, λόγω της εκτεταµένης ρύπανσης του 
           ποταµού ∆ρίνου, η κοίτη του οποίου σήµερα χρησιµοποιείται σαν αποδέκτης στερεών αποβλήτων.  
2. Κοινωνικός Τοµέας  
2.1. Εκπαίδευση  
2.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και παροχή εξοπλισµού. 
2.2. Υγεία  
2.2.1. ∆ράσεις για στήριξη της δηµόσιας υγείας  
2.2.2. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
2.2.3. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και ίδρυση εξειδικευµένων νοσοκοµειακών µονάδων  
2.3. Ανθρώπινη Ασφάλεια 
2.3.1. ∆ράσεις στις χώρες προέλευσης σωµατεµπορίας 
2.3.2. Ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
2.3.3. Ανθρωπιστικός επαναπατρισµός 
2.3.4. Κοινωνική έρευνα και εργασία στο πεδίο (street work) για ασφαλή επαναπατρισµό θυµάτων 
2.3.5. Εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού 
2.3.6. ∆ιακρατική συνεργασία συναρµοδίων φορέων 
3. Υποδοµές  
3.1. Βιολογικοί Καθαρισµοί  
3.1.1. Σχεδιασµός & κατασκευή βιολογικού καθαρισµού αστικών λυµάτων επιλεγµένων ∆ήµων 
3.2. Ύδρευση  
3.2.1. Σχεδιασµός σύγχρονου δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης 
3.3. Αποχέτευση  
3.3.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης 
4. Πολιτιστικά 
4.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων 
4.2. Αποτύπωση, σχεδιασµός αναστηλώσεων και ανακατασκευές ιστορικών µνηµείων. 
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ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

 

    
 
 

 

 
 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Σεράγιεβο 
Έκταση 51.129.00 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 3.922.205  
Γλώσσα Κροατική, Σερβική, 

Βοσνιακή 
Εγγράµµατοι Μη διαθέσιµα στοιχεία 
Θρησκεία Mουσουλµάνοι  40%, 

Ορθόδοξοι 31%, Καθολικοί 
15%, Προτεστάντες 4%, 
Άλλοι 10% 

Πολίτευµα Αναδυόµενη ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα 1 marka (KM) = 100 

pfenniga 
ΑΕΠ $ 26,21 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 6.500 (2004) 
Βιοµηχανία σίδηρος, άνθρακας, 

σιδηροµετάλλευµα, 
µόλυβδος, µαγνήσιο, 
βωξίτης, υφάσµατα, 
καπνός, πετρελαιοειδή  

Γεωργία σιτάρι, καλαµπόκι, φρούτα, 
λαχανικά, κρέας, 
γαλακτοκοµικά προϊόντα  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

σίδηρος, άνθρακας, 
µόλυβδος, ψευδάργυρος, 
βωξίτης, µαγνήσιο, χαλκός,  
δάση, υδροηλεκτρικά  

 
Τα εµπόλεµα µέρη που ενεπλάκησαν στη σύρραξη της δεκαετίας του 1990 (Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Κροατία και Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας) υπέγραψαν 
συµφωνία ειρήνευσης, το τελικό κείµενο της οποίας επικυρώθηκε στο Παρίσι, στο τέλος του 
1995. Στόχοι της «Συµφωνίας του Ντέϊτον» ήταν ο τερµατισµός των συγκρούσεων, η 
προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητος και ο σεβασµός της κυριαρχίας και εδαφικής 
ακεραιότητος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης βάσει του χάρτη των Η.Ε, της Τελικής Πράξης του 
Ελσίνκι και του ΟΑΣΕ.  Επίσης, η επιστροφή των προσφύγων και εκτοπισµένων, η 
µεταρρύθµιση της οικονοµίας και η ενίσχυση των κεντρικών κρατικών θεσµών.  
 
∆ηµιουργήθηκαν, αφενός η πολυεθνική και δηµοκρατική Προεδρία, βασισµένη σε ποσοστιαία 
εκπροσώπηση  (ένας Βόσνιο-Σέρβος, ένας Βόσνιο-Μουσουλµάνος, ένας Βόσνιο-Κροάτης), 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο προηγούµενο καθεστώς, επιφορτισµένη µε την άσκηση 
εξωτερικής, οικονοµικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής (η Προεδρία ασκείται έκτοτε εκ 
περιτροπής κάθε 8 µήνες) και αφετέρου, κεντρική κυβέρνηση µε Πρωθυπουργό και έξι 
Υπουργεία. Υφίστανται δύο οντότητες, η Οµοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (µε 
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Πρωθυπουργό), η οποία διαιρείται σε δέκα καντόνια και η 
Σερβική ∆ηµοκρατία (µε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Πρωθυπουργό).  
 
Για την επίβλεψη των στρατιωτικών πτυχών της «Συµφωνίας του Ντέϊτον» δηµιουργήθηκε 
αρχικά η IFOR, διεθνής ειρηνευτική δύναµη 60.000 στρατιωτών η οποία αντικαταστάθηκε 
από την SFOR (Stabilization Force) µε στόχο την πρόληψη της ανάφλεξης εχθροπραξιών. Ο 
ΟΑΣΕ έχει αναλάβει την επίβλεψη και διεξαγωγή εκλογών.  
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Η εφαρµογή και οµαλή λειτουργία της «Συµφωνίας του Ντέϊτον» εξαρτάται από την παρουσία 
της ∆ιεθνούς Κοινότητας στη χώρα. Ευκταία είναι η επιτάχυνση της πλήρους επιστροφής των 
προσφύγων και των εκτοπισµένων, η ενίσχυση θεσµών του κεντρικού κράτους, η 
µεταρρύθµιση της οικονοµίας, η ανάδειξη πολυεθνικών κοµµάτων, η µείωση των 
στρατιωτικών δαπανών, η πρόσδοση πολυεθνικού χαρακτήρα στα όργανα των δύο 
οντοτήτων, η σύλληψη καταζητουµένων για εγκλήµατα πολέµου. Ενοποιητικός παράγων 
είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 
 
Η Ελλάς αναγνώρισε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τον Απρίλιο του 1992. Η Ελληνική Πρεσβεία 
εγκαταστάθηκε στο Σαράγεβο το 1996 και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην Αθήνα το 1998. Οι 
διµερείς Συµφωνίες που έχουν υπογραφεί είναι: 
� Συµφωνία Σύναψης ∆ιπλωµατικών Σχέσεων (30-11-1995)  
� Συµφωνία προστασίας επενδύσεων (13-12-2000)  
� Πρωτόκολλο συνεργασίας των Υπουργείων Εξωτερικών (10-5-2001)  
� Μορφωτική Συµφωνία (9-6-2003)  
 
Οι πολιτικές σχέσεις Ελλάδος και Βοσνίας - Ερζεγοβίνης αναπτύσσονται διαρκώς. Ιδιαίτερη 
ώθηση δόθηκε στην διµερή συνεργασία κατά την τελευταία διετία.  
 
Ως άµεσες προτεραιότητες για την περαιτέρω προώθηση των διµερών σχέσεων θα έπρεπε 
να καταγραφούν: 
� Η προώθηση της υπογραφής συµφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, οικονοµικής και 

τεχνολογικής συνεργασίας και σύστασης Μικτής ∆ιϋπουργικής Επιτροπής για οικονοµική 
συνεργασία.  Επίσης, προώθηση της υπογραφής συµφωνίας οδικών µεταφορών και η 
επέκταση του συµβατικού πλαισίου σε τοµείς όπως ο ευρύτερος οικονοµικός, της 
έρευνας και της τεχνολογίας.  

� Η ανταλλαγή επισκέψεων επιχειρηµατιών  
� Υποστήριξη προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας 
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στη ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ κατά τα έτη 2001-2004  

 
Έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
8,82 9,85 5,73 6,08 5,31 4,70 7,62 6,13 27,48 26,76 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
2,29 2,841 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

0,77 0,959 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

3,08 3,821 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΒΟΣΝΙΑ–ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ   

 

 
6,13 

 
7,621 
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Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11120 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  0,06 0,07 
2 11420 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
3 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ * * 
4 12230 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 0,74 0,92 
5 15030 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
0,12 0,15 

6 15040 ΚΡΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 1,49 1,85 
7 15061 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ H.E 
3,07 3,81 

8 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,02 0,02 
9 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,55 

10 22040 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

0,02 0,03 

11 25010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ 

0,03 0,03 

12 41082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 0,02 0,03 
13 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,12 0,16 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΒΟΣΝΙΑ–ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ   

 

 
6,13 

 
7,62 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στη ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ κατά το έτος 2004 
 

 
� ανακατασκευή σχολικών κτιρίων 
� µετεκπαιδευτικά σεµινάρια για νέες εφαρµογές στην οδοντιατρική   
� επισκευή – ανακαίνιση πτέρυγας χειρουργείων Νοσοκοµείου & ανέγερση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 
� επιµόρφωση δικαστικών λειτουργών 
� εκπαίδευση αντιπροσώπων περιφερειακών Κοινοβουλίων 
� σχεδιασµός διοίκησης δικαστηρίων 
� αναδιοργάνωση κοινοβουλευτικών & δικαστικών θεσµών 
� ανακατασκευή κυβερνητικού κτιρίου των «Κοινών Θεσµών» 
� επισκευή κοινωνικών υποδοµών   
� στήριξη δράσης στο πλαίσιο του “Stability Pact”  για την παράνοµη διακίνηση προσώπων 
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� ηλεκτρονικός εξοπλισµός συνταγµατικού δικαστηρίου 
� σχεδιασµός και δηµιουργία επιχειρησιακών βάσεων δεδοµένων  
� απογραφή/ανάλυση εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου – προσδιορισµός ενεργειών για περιορισµό  
� µεταφορά & διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. ∆ηµοκρατία και Κράτος ∆ικαίου 
1.1. Εκπαίδευση διπλωµατών σε κοινοτικά θέµατα 
1.2. Μεταφορά τεχνογνωσίας για τη δηµιουργία Νέων Ηγετών 
2. Κοινωνικός Τοµέας  
2.1 Eκπαίδευση 
2.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού  
2.1.2. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, 
          σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
2.1.3. Κατασκευή βρεφοκοµικών/βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/κέντρων και παροχή εξοπλισµού. 
2.2. Υγεία  
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2.2.1. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
2.2.2. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και κέντρων υγείας και δηµιουργία εξειδικευµένων 
          νοσοκοµειακών µονάδων. 
2.3. Ανθρώπινη Ασφάλεια 
2.3.1. ∆ράσεις στις χώρες προέλευσης σωµατεµπορίας 
2.3.2. Ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
2.3.3. Ανθρωπιστικός επαναπατρισµός 
2.3.4. Κοινωνική έρευνα και εργασία στο πεδίο (street work) για ασφαλή επαναπατρισµό θυµάτων 
2.3.5. Εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού 
2.3.6. ∆ιακρατική συνεργασία συναρµοδίων φορέων 
3. Υποδοµές 
3.1. Ύδρευση 
3.1.1. Σχεδιασµός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση παλαιών δικτύων 
3.2. Αποχέτευση  
3.2.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης  
3.3. Άλλες Υποδοµές 
3.3.1. Μικρά οικιστικά συγκροτήµατα για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες (πρόσφυγες και εκτοπισθέντες, 
          γυναίκες, ανάπηρους) µε χαµηλά εισοδήµατα 
4. Πολιτιστικά 
4.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων. 
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ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Σκόπια 
Έκταση 25.713 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 2.045.262  
Γλώσσα Τοπική 68%, Αλβανικά 

25%, Τουρκικά 3%, 
Σερβο-Κροατικά 2% , 
άλλες 2% 

Θρησκεία Ορθόδοξοι 70%, 
Mουσουλµάνοι 29%, 
άλλοι 1% 

Πολίτευµα ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Denar 
ΑΕΠ $ 14.400 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 7.100 (2004) 
Βιοµηχανία άνθρακας, χρώµιο, 

ψευδάργυρος, σίδηρος, 
υφάσµατα, ξυλεία, 
καπνός, µεταποίηση 
τροφίµων  

Γεωργία σιτάρι, σταφίλια, ρύζι, 
καπνός, καλαµπόκι, 
βαµβάκι, λαχανικά, 
κτηνοτροφία  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

χρώµιο, ψευδάργυρος, 
σίδηρος, ασβέστης, 
ξυλεία, καλλιεργήσιµη 
γη  

 
Η υπογραφή της «Συµφωνίας της Αχρίδος» (2001) έθεσε τέλος στην διεθνοτική κρίση η 
οποία είχε απειλήσει την ενότητα της χώρας. Η υιοθέτηση των συνταγµατικών και 
νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων που προβλέπονται από την Συµφωνία σηµειώνει πρόοδο αν 
και συνεχίζει να εκκρεµεί η υιοθέτηση διάφορων µεταρρυθµίσεων όπως για παράδειγµα η 
αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήµερα, η κατάσταση στην ΠΓ∆Μ έχει µεν 
σταθεροποιηθεί σε σχέση µε το 2001, παραµένει εν τούτοις εύθραυστη. Η χώρα βρίσκεται 
αντιµέτωπη µε σοβαρά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα. Συνεχίζουν να υφίστανται 
εξτρεµιστικές οµάδες που διατηρούν στενές σχέσεις µε το οργανωµένο έγκληµα. Τον 
Σεπτέµβριο του 2003 αναζωπυρώθηκαν οι διεθνοτικές συγκρούσεις χωρίς όµως οι Αρχές να 
χάσουν τον έλεγχο της κατάστασης. Επιτυχία τους θεωρείται η σύλληψη εκ των επικεφαλής 
των εξτρεµιστικών οµάδων που καταζητούντο. 
 
Η ΠΓ∆Μ υπέβαλε αίτηση ένταξης στην Ε.Ε στις αρχές του 2004. Η Ε.Ε παραµένει 
προσηλωµένη στην υποστήριξη των µεταρρυθµίσεων στην ΠΓ∆Μ βάσει των προϋποθέσεων 
της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και της Συµφωνίας της Αχρίδος. Η Σύνοδος 
Κορυφής Ε.Ε - ∆υτ. Βαλκανίων (Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003) προσέφερε στην Ε.Ε µία 
εξαιρετική ευκαιρία να στείλει ένα διπλό µήνυµα στις χώρες της περιοχής, αφενός να  
διατηρήσουν την ευρωπαϊκή τους προοπτική σαν εν δυνάµει υποψήφιες και αφετέρου να 
συνειδητοποιήσουν ότι ο δρόµος προς την Ευρώπη εξαρτάται από τις δικές τους επιδόσεις 
έναντι των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων. 
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Οι οικονοµικές σχέσεις Ελλάδος - ΠΓ∆Μ αναπτύσσονται µε γρήγορους ρυθµούς και σε όλα 
τα επίπεδα (επενδύσεις, εξαγορές πρώην κρατικών εταιριών, εµπορικές συναλλαγές κ.α.). Η 
Χώρα µας κατέχει την πρώτη θέση από πλευράς ξένων επενδύσεων στην ΠΓ∆Μ. Το ύψος 
των άµεσων Ελληνικών επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της 
υλοποίησης υπερβαίνουν τα 460 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, δηµιουργώντας 8.000 θέσεις εργασίας και 
αφορούν κυρίως στους τοµείς των πετρελαιοειδών, τηλεπικοινωνιών, ορυχείων, 
υφαντουργείων, τραπεζών, καπνοβιοµηχανιών, τροφίµων-αναψυκτικών. Σε ότι αφορά το 
διµερές εµπόριο, η Ελλάς κατά το έτος 2002 κατείχε την θέση του τρίτου προµηθευτή 
προϊόντων της ΠΓ∆Μ, µετά τη Γερµανία και την Σερβία-Μαυροβούνιο.  
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στην ΠΓ∆Μ κατά τα έτη 2001-2004  

 
Έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
2,75 3,07 46,78 49,64 1,89 1,68 2,26 1,82 50,68 56,21 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΠΓ∆Μ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,45 0,559 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

1,34 1,665 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,03 0,036 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΓ∆Μ   

 

 
1,82 

 
2,261 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΠΓ∆Μ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
Σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11120 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  0,40 0,49 
2 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,02 0,02 
3 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,01 0,01 
4 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,02 0,02 
5 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,01 0,01 
6 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΞΑΣΚΗΣΗ 0,01 0,02 
7 14015 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 0,06 0,07 
8 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,03 0,03 
9 15040 ΚΡΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,03 0,03 

10 15063 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,05 0,06 
11 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,13 0,17 
12 16020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 0,02 0,02 
13 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,57 
14 22040 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0,27 0,36 
15 25010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
0,03 0,04 
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16 31181 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,02 0,02 
17 41030 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΙΑ 0,01 0,01 
18 41081 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,03 0,04 
19 41082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 0,02 0,02 
20 42010 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0,02 0,02 
21 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,16 0,20 

22 92000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΚΟ * * 
23 99810 ΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 0,03 0,03 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΓ∆Μ   

 

 
1,82 

 
2,26 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στην ΠΓ∆Μ  κατά το έτος 2004 
 

 
� ανακατασκευή σχολικού κτιρίου στην Κοινότητα Αρατσίνοβο 
� ανέγερση κτιρίου πολυλειτουργικού πολιτιστικού κέντρου  
� ανακατασκευή σχολικών κτιρίων για την κάλυψη αναγκών 372 µαθητών στους ∆ήµους Gostivar (Banjica) &  
    Bitola (Kravar), αναβάθµιση συστήµατος υδρεύσεως, βελτίωση ποιότητος ποσίµου ύδατος, στο ∆ήµο 
    Kratovo 
� υποστήριξη προσχολικής, βασικής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
� χορήγηση υποτροφιών για θέµατα υγείας 
� µετεκπαιδευτικά σεµινάρια για τις νέες εφαρµογές στην επιστήµη της οδοντιατρικής, παροχή 
    φαρµακευτικής περίθαλψης 
� εκπόνηση έκθεσης, σχεδιασµός & εφαρµογή προγράµµατος δειγµατοληψιών σε βιολογικά στοιχεία 
    ποιότητος στη διασυνοριακή λίµνη ∆οϊράνη 
� διοργάνωση τρίτης επιµορφωτικής συνάντησης δικαστικών λειτουργών 
� εκσυγχρονισµός των θεσµών, εξοικείωση των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης και των ∆ικαστών µε τον 
    κοινό Ευρωπαϊκό νοµικό πολιτισµό 
� συγκριτική προσέγγιση βασικών συνταγµατικών θεσµών µέσω αµοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών & 
    απόψεων, ενίσχυση επικοινωνίας & επιστηµονικής συνεργασίας µεταφορά τεχνογνωσίας, διεξαγωγή τριών 
    συναντήσεων εργασίας, εκπόνηση εκθέσεως 
� δηµιουργία Ινστιτούτου επιµόρφωσης & τεχνογνωσίας Βουλευτών    
� συµµετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις του Προγράµµατος του “German Marshall Fund”  στο πλαίσιο του 
    Συµφώνου σταθερότητος “Balkan Trust For democracy” 
� ανακατασκευή σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για πνευµατικώς ανάπηρα παιδιά στα Σκόπια 
� βελτίωση της πληροφόρησης της κοινής γνώµης για τη σχιζοφρένια, βελτίωση της γνώσης περί ψυχικής 
    υγείας  
� εργαστήριο επαγγελµατικής κατάρτισης, απασχόλησης & επανένταξης αποθεραπευµένων ψυχικώς 
    ασθενών    
� οικονοµική στήριξη περιφερειακού “clearing point” στο πλαίσιο της task force του ΣΣΝΑΕ για 
    την παράνοµη διακίνηση προσώπων 
� δηµιουργία δικτύου κέντρων εκπαιδεύσεως νέων στο Γκόστιβαρ, Πρίλεπ & Τέτοβο  
�  προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� δηµιουργία εκπαιδευτικών δοµών & δράσεων για την εκπαίδευση εκπαιδευτών στον τοµέα της ∆ηµόσιας 
    ∆ιοίκησης σε θέµατα e-government 
� ενίσχυση υποδοµών πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης & επαγγελµατικής κατάρτισης, 
    µελέτη, αγορά, εγκατάσταση, λειτουργία για τη διαχείριση λογισµικού, µελέτη & αναδιαµόρφωση χώρου για 
    εγκατάσταση ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού συστήµατος    
� επαγγελµατική κατάρτιση – χειρισµός Η/Υ ανέργων & εισοδηµατικά µειονεκτούντων (άτοµα µε κινησιακές 
   δυσκολίες 18-30 ετών, άνεργοι νέοι 20-30 ετών άνεργες µητέρες 20-30 ετών, φοιτητές 18-26 ετών, 
   επαγγελµατίες & υπάλληλοι γραφείων) 
� δηµιουργία υλικοτεχνικής υποδοµής σε σχολείο για εκπαιδευτικά µαθήµατα µε χρήση Η/Υ, διαµόρφωση 
    κτιριακών εγκαταστάσεων & αιθουσών διδασκαλίας 
� επιµόρφωση & εξοικείωση µαθητών µε τη χρήση Η/Υ, δηµιουργία υλικοτεχνικής υποδοµής  
� σχεδιασµός και δηµιουργία επιχειρησιακών βάσεων δεδοµένων προσβάσιµων µέσω του διαδικτύου µε τις 
    οποίες επιχειρείται η ηλεκτρονική διαχείριση οικονοµικών & αναπτυξιακών πληροφοριών 
� δηµιουργία διαδικτύου προώθησης της επιχειρηµατικότητος 
� παροχή υποτροφιών για γεωργικά θέµατα  
� θεσµική διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του Πάρκου Πρεσπών 
� µεταφορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση επιστηµόνων σε θέµατα αειφορικής διαχείρισης υδατικών πόρων 
� οργάνωση παιδικού σχεδίου σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 
    θέµα «Περιβάλλον, Ζωή, Ειρήνη στα Βαλκάνια» 
� απογραφή & ανάλυση εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, πρόβλεψη εξέλιξης (2008-2012), 
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    προσδιορισµός δυνατών πολιτικών & µέτρων για τον περιορισµό τους 
� δηµιουργία γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισµών, δικτύου αγροτουρισµού για την τουριστική 
    ανάπτυξη των Πρεσπών 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
� διοργάνωση διεθνούς Forum για τη µείωση της φτώχειας στις χώρες της Βαλκανικής από το World Bank 
    Group 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Κοινωνικός Τοµέας  
1.1 Eκπαίδευση 
1.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού  
1.1.2. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, 
           σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
1.1.3. Κατασκευή βρεφοκοµικών/βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/κέντρων και παροχή εξοπλισµού 
1.1.4. ∆ηµιουργία τµηµάτων Ελληνικής γλώσσας και Ελληνικού πολιτισµού σε Πανεπιστήµια. 
1.2. Υγεία  
1.2.1. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
1.2.2. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και κέντρων υγείας και δηµιουργία εξειδικευµένων 
           νοσοκοµειακών µονάδων 
1.2.3. Εκπαίδευση γιατρών 
1.2.4. Ιατρικά µηχανήµατα 
1.3. Ανθρώπινη Ασφάλεια 
1.3.1. ∆ράσεις στις χώρες προέλευσης σωµατεµπορίας 
1.3.2. Ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
1.3.3. Ανθρωπιστικός επαναπατρισµός 
1.3.4. Κοινωνική έρευνα και εργασία στο πεδίο (street work) για ασφαλή επαναπατρισµό θυµάτων 
1.3.5. Εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού 
1.3.6. ∆ιακρατική συνεργασία συναρµοδίων φορέων 
2. Περιβάλλον 
2.1. Έργα (υποδοµές) για ολοκληρωµένη διαχείριση υδάτων στη λεκάνη του Αξιού 
2.2. Έργα (υποδοµές) για τη προστασία των λιµνών ∆οϊράνης και Πρεσπών 
3. Υποδοµές 
3.1. Προγράµµατα ηλεκτρονικής διοίκησης/πληροφορικής για τοπική αυτοδιοίκηση 
4. Πολιτιστικά 
4.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων. 
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ΣΕΡΒΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Βελιγράδι  
Έκταση 102.350 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 10.829.175  
Γλώσσα Σερβική 95%, Αλβανική 5% 
Εγγράµµατοι 93% (2003) 
Θρησκεία Ορθόδοξοι 65%, 

Mουσουλµάνοι 19%, 
Καθολικοί 4%, άλλοι 12%  

Πολίτευµα ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Yugoslav new dinar 
ΑΕΠ $ 26.270 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 2.400 (2004) 
Βιοµηχανία κατασκευή µηχανών, 

µεταλλουργία, ορυχεία, είδη 
ενδύσεως, πετρελαιοειδή, 
ηλεκτρονικά, φάρµακα 

Γεωργία δηµητριακά, φρούτα, 
λαχανικά, καπνός, ελιές, 
κτηνοτροφία  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

πετρελαιοειδή, φυσικό 
αέριο, άνθρακας, χαλκός, 
υδροηλεκτρική ενέργεια  

 
Η νέα Σερβική κυβέρνηση που προέκυψε µετά τις εκλογές του 2003 έθεσε µια σειρά από 
προτεραιότητες: 
� ουσιαστική αυτονοµία και δηµιουργία ενός νέου µηχανισµού για την προστασία των 

Σερβικών κοινοτήτων στο Κοσσυφοπέδιο,  
� κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ,  
� ενίσχυση του κοινού κράτους και της λειτουργικότητός του,  
� επιδίωξη αµφίδροµης συνεργασίας µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την Πρώην 

Γιουγκοσλαβία (ICTY),  
� δηµιουργία ανταγωνιστικής οικονοµίας,  
� πάταξη οργανωµένου εγκλήµατος,  
� βελτίωση των τοµέων υγείας και εκπαίδευσης. 
  
Η πολιτική κατάσταση στο Μαυροβούνιο παρουσιάζεται σταθερή, καθώς υπάρχει µία 
κυβέρνηση συνασπισµού µε άνετη πλειοψηφία (47,9%). 
 
Η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο παραµένει εύθραυστη. Οι προσπάθειες της UNMIK 
επικεντρώνονται στην εγκαθίδρυση δηµοκρατικών δοµών αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε την 
Απόφαση 1244/99 του «Συµβουλίου Ασφαλείας» των Η.Ε και της πολιτικής "Κριτήρια πριν το 
καθεστώς" ("Standards before Status"). Στο πλαίσιο αυτό, η UNMIK έχει ήδη ξεκινήσει τη 
διαδικασία σταδιακής µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Προσωρινούς Θεσµούς 
Αυτοδιοίκησης του Κοσσυφοπεδίου ("PISG"), όπως προβλέπει η Απόφαση 1244/99. 
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Η Ελλάς παρέχει πλήρη και ενεργό υποστήριξη στις Ευρωπαϊκές επιδιώξεις της Σερβίας - 
Μαυροβουνίου. Πίστη της Χώρας µας είναι ότι διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί µόνο µε την σταδιακή ενσωµάτωση όλων των Βαλκανικών 
χωρών στις ευρωπαϊκές δοµές. Υπό το πρίσµα αυτό, η ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης της Ε.Ε. αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ελληνικής πολιτικής.    
 
Η ελληνική επιχειρηµατική και επενδυτική παρουσία στην Σερβία - Μαυροβούνιο καλύπτει 
ευρύ φάσµα δραστηριότητος. Μετά το τέλος των εχθροπραξιών στο Κοσσυφοπέδιο το 
επενδυτικό ενδιαφέρον αποκαθίσταται σταδιακά και ήδη διαφαίνονται ευοίωνες προοπτικές 
για τη διεύρυνση της επιχειρηµατικής συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων των δυο χωρών. 
    
Ο όγκος διµερούς εµπορίου το 2002 ανήλθε σε 252,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, ενώ κατά το πρώτο 
δεκάµηνο του 2003 ξεπέρασε τα 200,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Το εµπορικό πλεόνασµα της 
Ελλάδος µε τη Σερβία – Μαυροβούνιο τους πρώτους δέκα µήνες του 2003 διευρύνθηκε κατά 
44,7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2002. Στη χώρα αυτή δραστηριοποιούνται 
περί τις 150 µικτές και 80 αµιγώς Ελληνικές εταιρείες. Το σύνολο των Ελληνικών 
επενδύσεων (άµεσων και έµµεσων) στη χώρα ανέρχεται σε 1.200 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, 
συµβάλλοντας έτσι στη δηµιουργία άνω των 20.000 θέσεων εργασίας.   
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στη ΣΕΡΒΙΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ κατά τα έτη 2001-2004  

 
Έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
42,29 47,22 5,36 5,68 59,21 52,40 12,62 10,16 119,48 115,46 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
7,71 9,585 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

1,69 2,105 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,75 0,929 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ   

 

 
10,16 

 
12,619 

 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11120 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  0,06 0,07 
2 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,09 0,11 
3 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,06 0,08 
4 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,11 0,13 
5 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,05 0,06 
6 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΞΑΣΚΗΣΗ 0,03 0,04 
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7 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ * * 
8 15050 ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ * * 
9 15063 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,05 0,06 

10 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,03 0,03 
11 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 4,08 5,05 
12 21020 Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4,01 4,99 
13 25010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
0,28 0,36 

14 41010 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,04 0,05 
15 41040 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ 0,02 0,02 
16 41082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 0,03 0,04 
17 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,48 0,60 

18 72020 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (στη δωρήτρια χώρα) * * 
19 73010 ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 0,48 0,60 
20 92030 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΜΚΟ 
0,08 0,11 

21 99800 ΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΑ / ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ 0,15 0,19 
22 99810 ΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 0,03 0,03 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΕΡΒΙΑ - 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
 

 
10,16 

 
12,62 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στη ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ κατά το έτος 2004 
 

 
� ανασύσταση & επιδιόρθωση χώρων σχολικού κτιρίου 500 τµ. & ανάπλαση αύλειου χώρου στο ∆ήµο 
     Leskovac 
� υποστήριξη προσχολικής, βασικής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
� µετεκπαιδευτικά σεµινάρια για τις νέες εφαρµογές στην επιστήµη της οδοντιατρικής, παροχή 
    φαρµακευτικής περίθαλψης (εµβόλια, αντιβιώσεις κλπ.) 
� χορήγηση υποτροφιών για τον τοµέα υγείας 
� εκσυγχρονισµός των θεσµών, εξοικείωση των στελεχών της ∆ηµόσιας διοίκησης και των δικαστών µε τον 
    κοινό Ευρωπαϊκό νοµικό πολιτισµό, διοργάνωση συναντήσεων, εκπόνηση εκθέσεων, διεύρυνση νοµικής 
    βάσης δεδοµένων, εκπόνηση συγκριτικών εκθέσεων 
� ενίσχυση της αστικής κοινωνίας 
� συµµετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις του προγράµµατος του German Marshall Fund στο πλαίσιο του 
    ΣΣΝΑΕ 
� οικονοµική στήριξη περιφερειακού “clearing point” στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της task force του ΣΣΝΑΕ για 
    την παράνοµη διακίνηση προσώπων 
� δηµιουργία περιφερειακού δικτύου για την καταπολέµηση της εµπορίας γυναικών & παιδιών µε τη 
    συνεργασία της ∆ΟΜ, UNHCR & τοπικών ΜΚΟ 
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� ανοικοδόµηση Ιεράς Μονής Γρατσάνιτσα & του Ιερού Ναού Παµεγίστων Ταξιαρχών στο χωρίο Οσόγιαννη  
� ανοικοδόµηση & εξοπλισµός (βιβλία, Η/Υ, κλπ.) κατεστραµένου κτιρίου της ∆ηµοτικής βιβλιοθήκης της 
    Επαρχίας Medvedja (Κοσσυφοπέδιο) που αποτελεί µια πολυεθνική, πολυθρησκευτική & πολυπολιτισµική 
    Κοινωνία 
� παροχή τεχνικής βοήθειας σε έργα επί του Πανευρωπαϊκού οδικού άξονα Χ 
� κατασκευή τµηµάτων του διαδρόµου Χ  
� δηµιουργία τεχνικών δοµών για την υποστήριξη & προώθηση της επιχειρηµατικότητος, σχεδίαση & 
   ανάπτυξη δοµών καινοτοµίας 
� δηµιουργία διαδικτύου προωθήσεως της επιχειρηµατικότητος 
� σχεδιασµός και δηµιουργία επιχειρησιακών βάσεων δεδοµένων προσβάσιµων µέσω του διαδικτύου µε τις 
    οποίες επιχειρείται η ηλεκτρονική διαχείριση οικονοµικών & αναπτυξιακών πληροφοριών 
� στήριξη πρωτοβουλίας SECI, υποστήριξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
� οικοδόµηση & ενίσχυση θεσµών για την περιβαλλοντική συνεργασία & τη βιώσιµη ανάπτυξη, σύνταξη 
    εγχειριδίου περιβαλλοντικής διοίκησης & δηµιουργία ιστοσελίδος  
� απογραφή & ανάλυση εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, πρόβλεψη εξέλιξης (2008-2012),    
    προσδιορισµός δυνατών πολιτικών & µέτρων για τον περιορισµό τους 
� συνεργασία φορέων προστασίας βιβλιοθηκών για ήπια ανάπτυξη της φύσης & του πολιτισµού 
� συγγραφή κειµένων από Βαλκάνιους συγγραφείς για την προβολή του Βαλκανικού περιβάλλοντος ως 
    χώρου συµφιλίωσης & συνεργασίας µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη ανάπτυξη & την προστασία του 
    περιβάλλοντος  
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� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
� υποστηρικτικές δράσεις για την επιστροφή εκτοπισµένων πληθυσµών στο Κοσσυφοπέδιο, δράσεις 
    κοινωνικής & οικονοµικής επανένταξης προσφύγων που φιλοξενούνται στη Σερβία 
� ανακατασκευή κατοικιών, µικρά προγράµµατα εισοδηµατικής παραγωγής & µικρο-επιχειρήσεων 
� ενίσχυση των οργανώσεων & φορέων της κοινωνίας των πολιτών 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Κοινωνικός Τοµέας  
1.1 Eκπαίδευση 
1.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού 
1.1.2. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, 
          σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
1.1.3. Κατασκευή βρεφοκοµικών/βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/κέντρων και παροχή εξοπλισµού 
1.1.4. Ολοκληρωµένες δράσεις σχεδιασµού και υλοποίησης εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
1.1.5. ∆ηµιουργία τµηµάτων Ελληνικής γλώσσας και Ελληνικού πολιτισµού σε Πανεπιστήµια 
1.2. Υγεία  
1.2.1. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
1.2.2. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και κέντρων υγείας και δηµιουργία εξειδικευµένων 
          νοσοκοµειακών µονάδων 
1.2.3. Ιατρικός εξοπλισµός 
1.3. Ανθρώπινη Ασφάλεια 
1.3.1. ∆ράσεις στις χώρες προέλευσης σωµατεµπορίας 
1.3.2. Ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
1.3.3. Ανθρωπιστικός επαναπατρισµός 
1.3.4. Κοινωνική έρευνα και εργασία στο πεδίο (street work) για ασφαλή επαναπατρισµό θυµάτων 
1.3.5. Εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού 
1.3.6. ∆ιακρατική συνεργασία συναρµοδίων φορέων 
2. Υποδοµές 
2.1. Άλλες υποδοµές  
2.1.1. Μικρά οικιστικά συγκροτήµατα για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες (γυναίκες, ανάπηρους, πολυµελείς 
          οικογένειες) µε χαµηλά εισοδήµατα 
3. Ενέργεια 
3.1. ∆ράσεις για ορθολογική χρήση της ενέργειας  
4. Πολιτιστικά 
4.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων. 
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14.2.3.2 ΧΩΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 
 

            
 
 

Οι εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα στις περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, της Κεντρικής 
Ασίας και του Καυκάσου, είναι ιδιαιτέρως σηµαντικές για τη Χώρα µας. Οι πολιτικές και 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που συντελούνται δηµιουργούν νέες ευκαιρίες συνεργασίας.  
 
Η Χώρα µας µάλιστα υποστηρίζει ενεργώς τη συσσωµάτωση των Ευρωπαϊκών χωρών της 
περιοχής στους Ευρω-ατλαντικούς θεσµούς, καθώς θα συµβάλλει στην πολιτική 
σταθερότητα και οικονοµική ευηµερία της ευρύτερης περιοχής.  
 
Η Ελλάς αποδίδει στρατηγική σηµασία στην περιοχή του Καυκάσου λόγω της θέσεώς του ως 
διαδρόµου επικοινωνίας µεταξύ δύο ηπείρων, Ευρώπης και Ασίας. Οι πολύ καλές σχέσεις 
της Χώρας µας µε τις τρεις χώρες του Καυκάσου (Αρµενία, Γεωργία, Αζερµπαϊτζάν) 
βασίζονται στην ιστορική παρουσία του Ελληνισµού και στη διµερή και πολυµερή 
συνεργασία.  
 
Συγχρόνως, η Ελλάς συµµερίζεται το ενδιαφέρον της Ε.Ε στην περιοχή, για την εξασφάλιση:  
 
� της ολοκλήρωσης των πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων για εκδηµοκρατισµό, 

κράτος δικαίου και πάταξη της διαφθοράς 
  
� της ασφάλειας των αγωγών διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου  
 
� της ειρήνης και της σταθερότητος στην περιοχή, µέσω της αντιµετώπισης των 

παρατεταµένων διενέξεων ("frozen conflicts") 
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ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Μπακού 
Έκταση 86.600 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 8.050.000   

(Αζέροι 90%, Ρώσοι 2,5%, 
Αρµένιοι 2%)  

Γλώσσα Αζερική 
Εγγράµµατοι 97% (1989) 
Θρησκεία Μουσουλµάνοι, κυρίως 

Σιίτες 70%  
Σουνίτες 30% 

Πολίτευµα Προεδρική ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Manat 
ΑΕΠ 26.340 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 710 (2002) 
Βιοµηχανία πετρελαιοειδή, φυσικό 

αέριο, σίδηρος, τσιµέντο, 
χηµικά, πετροχηµικά, 
υφάσµατα 

Γεωργία βαµβάκι, σιτηρά, ρύζι, 
φρούτα, λαχανικά, τσάϊ, 
καπνός, κτηνοτροφία  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

πετρέλαιο, φυσικό αέριο, 
σιδηροµετάλλευµα   

 
Στοχεύοντας στην ανάπτυξη των διµερών σχέσεων και µε τις τρεις χώρες του Καύκασου, η 
Ελλάς ίδρυσε Πρεσβεία  στο Μπακού από το 1993. Σύντοµα, οι διµερείς σχέσεις έφθασαν σε 
ικανοποιητικό επίπεδο στον πολιτικό, οικονοµικό και πολιτιστικό τοµέα.  
 
Η Ελλάς έχει υπογράψει µε το Αζερµπαϊτζάν Συµφωνία «Οικονοµικής, Βιοµηχανικής και 
Τεχνολογικής Συνεργασίας». Το 2004 ολοκληρώθηκαν τρεις διµερείς συµφωνίες, ήτοι, 
Προστασίας Επενδύσεων, ∆ιεθνών Οδικών Μεταφορών και Συνεργασίας Τελωνειακών 
Αρχών.  
 
Ο όγκος του Ελληνο-Αζερικού εµπορίου έχει σταθερά ανοδικές τάσεις, όµως το εµπορικό 
ισοζύγιο παραµένει σταθερά ελλειµµατικό σε βάρος της Ελλάδος λόγω των εισαγωγών 
αργού πετρελαίου και υποπροϊόντων του από το Αζερµπαϊτζάν. Το 2003 οι Ελληνικές 
εισαγωγές από το Αζερµπαϊτζάν ανήλθαν σε 71,43 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ενώ οι Ελληνικές 
εξαγωγές έφθασαν µόλις τα 7,77 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. 
  
Οι δυο χώρες προτίθενται  να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στον ενεργειακό 
τοµέα, µε στόχο την προώθηση Αζερικού φυσικού αερίου προς τις µεγάλες αγορές τις 
Ευρώπης µέσω Ελλάδος και Τουρκίας.   
 
Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της πολιτιστικής συνεργασίας υπήρξε ραγδαία. Ιδιαιτέρως 
σηµαντική είναι η διαπανεπιστηµιακή συνεργασία, στο πλαίσιο της οποίας έχουν συναφθεί 
πολλές συµφωνίες  συνεργασίας µεταξύ Ελληνικών και Αζερικών Πανεπιστηµίων.  
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Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στο ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ κατά τα έτη 2001-2004  

 
Έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
0,09 0,10 0,08 0,09 0,25 0,22 0,85 0,68 1,27 1,09 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στο ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,00 0,000 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

0,68 0,848 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,00 0,000 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ   

 

 
0,68 

 
0,848 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στο ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11420 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
2 12250 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 0,09 0,10 
3 14010 ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 0,01 0,01 
4 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,05 0,06 
5 15040 ΚΡΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,01 0,02 
6 15050 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0,02 0,02 
7 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,45 0,57 
8 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,05 0,07 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ   

 

 
0,68 

 
0,85 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στο ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ κατά το έτος 2004 
 

 
� ενίσχυση προγραµµάτων σπουδών & πολιτισµού Πανεπιστηµίων 
� µεταφορά τεχνογνωσίας προς το Αζερικό Υπουργείο Υγείας για την καταπολέµηση της φυµατιώσεως  
� δράσεις ελέγχου µορφών φυµατιώσεως (DOTS TB) στην ορεινή περιοχή του Καυκάσου  
� αποστολή εµπειρογνωµόνων του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για µεταφορά 
    τεχνογνωσίας στους τοµείς αρδεύσεων & υδρολογίας 
� επιµόρφωση δικαστικών λειτουργών 
� εκπαίδευση/ενηµέρωση ∆ιευθυντικών στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
� ενίσχυση της αστικής κοινωνίας 
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
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Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Κοινωνικός Τοµέας 
1.1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
1.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού  
1.1.2. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, 
          σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
1.1.3. Κατασκευή βρεφοκοµικών/βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/κέντρων και παροχή εξοπλισµού 
1.2. Υγεία  
1.2.1. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
1.2.2. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και κέντρων υγείας και δηµιουργία εξειδικευµένων  
          νοσοκοµειακών µονάδων 
2. Υποδοµές 
2.1. Ύδρευση 
2.1.1. Σχεδιασµός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση παλαιών δικτύων. 
2.2. Αποχέτευση  
2.2.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης  
3. Γεωργία και Αγροτοβιοµηχανία 
3.1. Ανάπτυξη σύγχρονων συστηµάτων άρδευσης κ.λ.π. 
3.2. Μεταφορά τεχνογνωσίας στον τοµέα της επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίµων και ποτών 
4. Πολιτιστικά 
4.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων. 
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ΑΡΜΕΝΙΑ 

 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Ερεβάν 
Έκταση 29.800 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 2.982.904  

Αρµένιοι 93,4%,  
Αζέροι 2,5%,  
Κούρδοι 1,7%,  
Ρώσοι 1,5% 

Γλώσσα Αρµενική, Ρωσική 
Εγγράµµατοι 99% (1989) 
Θρησκεία Χριστιανοί-Μονοφυσίτες  
Πολίτευµα Προεδρική ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Dram 
ΑΕΠ $ 13.650 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 4.600 (2004) 
Βιοµηχανία επεξεργασία διαµαντιών, 

µηχανήµατα κοπής 
µετάλλων, ελαστικά 
αυτοκινήτων, υποδήµατα, 
χηµικά, ενδύµατα, 
ανάπτυξη λογισµικού, 
µεταποίηση τροφίµων 

Γεωργία λαχανικά, φρούτα, 
κτηνοτροφία  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

χρυσός, χαλκός, 
ψευδάργυρος  

 
 
Η Ελλάς έχει άριστες σχέσεις µε την Αρµενία, που βασίζονται στη µακρόχρονη συνύπαρξη 
Ελλήνων και Αρµενίων κατά την Βυζαντινή περίοδο και υπό την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Η 
υφιστάµενη αγαστή συνεργασία τόσο σε διµερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των ∆ιεθνών 
Οργανισµών έχει συµβάλλει σηµαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση των στενών δεσµών 
µεταξύ των δύο χωρών.  
 
Το 2003, ο όγκος του Ελληνο-Αρµενικού εµπορίου έφθασε τα 35,80 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, 
σηµειώνοντας άνοδο 167% σε σχέση µε το έτος 2002. Οι Ελληνικές εξαγωγές προς την 
Αρµενία ανήλθαν στα 30,60 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, ενώ οι εξαγωγές της Αρµενίας τα 5,30 εκατ. 
∆ολ. ΗΠΑ.  
 
Οι δύο χώρες έχουν υπογράψει συµφωνίες στους τοµείς εκπαίδευσης, πολιτισµού και 
επιστήµης, καθώς και συνεργασία µεταξύ Ελληνικών και Αρµενικών Πανεπιστηµίων.  
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
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Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στην ΑΡΜΕΝΙΑ κατά τα έτη 2001-2004  
 

έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 
εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 

1,58 1,77 2,37 2,52 2,86 2,53 3,31 2,67 10,12 9,49 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΑΡΜΕΝΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,34 0,428 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

2,16 2,683 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,16 0,203 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ   

 

 
2,67 

 
3,314 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΑΡΜΕΝΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,30 0,37 
2 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,18 0,22 
3 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,32 0,39 
4 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,14 0,17 
5 12191 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,08 0,10 
6 12230 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 0,12 0,15 
7 13040 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
0,05 0,06 

8 14030 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  
Μικρά συστήµατα 

0,06 0,08 

9 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,01 0,01 
10 15040 ΚΡΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,01 0,02 
11 15050 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0,03 0,03 
12 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,20 0,25 
13 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 
14 22030 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ 0,03 0,04 
15 31181 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,12 0,15 
16 33181 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
0,06 0,08 

17 33210 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,05 0,06 
18 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,31 0,39 

19 52010 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

0,10 0,12 

20 72010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 0,06 0,08 
21 72020 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (στη δωρήτρια χώρα) * * 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ   

 

 
2,67 

 
3,31 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 
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Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στην ΑΡΜΕΝΙΑ κατά το έτος 2004 
 

 
� υποστήριξη προσχολικής, βασικής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
� παροχή δύο ασθενοφόρων οχηµάτων στο κρατικό νοσοκοµείο Ερεβάν 
� κατασκευή σανατορίου που βρίσκεται στην υποβαθµισµένη περιοχή Dilijian για την περίθαλψη χιλιάδων 
   παιδιών 
� δράσεις για τη µείωση της νοσηρότητος εξαιτίας των ΣΜΝ περιλαµβανοµένου του AIDS, δηµιουργία δύο 
    κλινικών για τα ΣΜΝ στο Giumri, εκπαίδευση προσωπικού, ποιοτική θεραπεία, διανοµή φαρµάκων, 
    παροχή 
    συµβουλών, ενηµέρωση 
� δηµιουργία δικτύου υδρεύσεως, δίκτυο συλλογής, µεταφοράς & διανοµής ύδατος συνολικού µήκους 19 
    χιλιοµέτρων, κατασκευή τεσσάρων κέντρων εµπλουτισµού πηγών, τεσσάρων συλλεκτήρων ύδατος,  
    τεσσάρων δεξαµενών συνολικού όγκου 600 κυβ. µέτρων και ενός κλειστού πιεστικού αντλιοστασίου 
� επιµόρφωση δικαστικών λειτουργών 
� εκπαίδευση/ενηµέρωση ∆ιευθυντικών στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
� ενίσχυση της αστικής κοινωνίας 
� δηµιουργία κέντρων υποδοχής & στήριξης θυµάτων εµπορίας ατόµων (trafficking), εκπαιδευτικά  
    προγράµµατα, επιµορφωτικά σεµινάρια, ενηµέρωση 
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� στήριξη για την επίλυση σοβαρών προβληµάτων στη δηµοσιογραφία & τα ΜΜΕ, µεταφορά τεχνογνωσίας 
� εκπαιδευτικό σεµινάριο για εµπειρογνώµονες του Υπουργείου Γεωργίας σε θέµατα µεταποίησης, 
    αµπελοκαλιέργειας, σίτου/άρτου, ποτών, καπνού, γαλακτοκοµικών 
� εκπαίδευση σε θέµατα εµπορίου οινοποιίας 
� παροχή εργαστηριακού εξοπλισµού για τη δηµιουργία Σχολής Τουριστρικών Επαγγελµάτων 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
� παροχή έκτακτης βοήθειας (ιµατισµός)  
� παροχή επισιτιστικής βοήθειας 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Κοινωνικός Τοµέας 
1.1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
1.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού  
1.1.2. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, 
           σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
1.1.3. ∆ράσεις µε στόχο την προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας 
1.1.4. Κατασκευή βρεφοκοµικών/βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/κέντρων και παροχή εξοπλισµού 
1.1.5. Ολοκληρωµένες δράσεις σχεδιασµού και υλοποίησης εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
1.1.6. ∆ηµιουργία τµηµάτων Ελληνικής γλώσσας και Ελληνικού πολιτισµού σε Πανεπιστήµια 
1.2. Υγεία  
1.2.1. ∆ράσεις στον τοµέα της προληπτικής ιατρικής 
1.2.2. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
1.2.3. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και ίδρυση εξειδικευµένων νοσοκοµειακών µονάδων 
1.2.4. Iατρικά µηχανήµατα 
1.3. Ανθρώπινη Ασφάλεια 
1.3.1. ∆ράσεις στις χώρες προέλευσης σωµατεµπορίας 
1.3.2. Ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
1.3.3. Ανθρωπιστικός επαναπατρισµός 
1.3.4. Κοινωνική έρευνα και εργασία στο πεδίο (street work) για ασφαλή επαναπατρισµό θυµάτων 
1.3.5. Εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού 
1.3.6. ∆ιακρατική συνεργασία συναρµοδίων Φορέων 
2. Υποδοµές 
2.1. Ύδρευση 
2.1.1. Σχεδιασµός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση παλαιών δικτύων  
2.2. Αποχέτευση  
2.2.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης 
3. Πολιτιστικά 
3.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων 
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ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Τιφλίδα 
Έκταση 69.700 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 4.960.000 (2005)  

(Γεωργιανοί 70%, 
Αρµένιοι 6%, Ρώσοι 
5,7%, Αζέροι 3,2%, 
Οσσέτιοι 1,8%)             

Γλώσσα Γεωργιανή, Ρωσική 
Εγγράµµατοι 99% (1999) 
Θρησκεία Χριστιανοί Ορθόδοξοι 

73%  
Μουσουλµάνοι 11%  
Εβραίοι, Καθολικοί 

Πολίτευµα ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Lari 
ΑΕΠ $ 14.450 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 3.100 (2004) 
Βιοµηχανία χαλυβουργεία, 

µηχανικά εργαλεία, 
ηλεκτρικές συσκευές, 
εξόρυξη, χηµικά, ξυλεία, 
οινοποιία 

Γεωργία σταφύλια, φουντούκια, 
τσάϊ, λαχανικά, 
κτηνοτροφία 

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

δάση, υδροηλεκτρική 
ενέργεια, µαγνήσιο, 
σίδηροµετάλευµα, 
χαλκός  

 
Παραδοσιακοί δεσµοί ενώνουν την Ελλάδα και την Γεωργία καθώς η Ελληνική παρουσία στη 
Γεωργία χρονολογείται από την αρχαιότητα. Οι πολιτικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδος και 
Γεωργίας εδράζονται αφενός στο ενδιαφέρον της πρώτης να διατηρήσει ισχυρούς δεσµούς 
µε την στρατηγική περιοχή του Ν. Καυκάσου και της Μαύρης  Θάλασσας και αφετέρου στο 
ενδιαφέρον της δεύτερης για ανάπτυξη των σχέσεών της µε τα ΚΜ της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ. 
  
Η Χώρα µας συµπαρίσταται µαζί µε τα ΚΜ της Ε.Ε στις προσπάθειες της Γεωργίας προς την 
κατεύθυνση εκσυγχρονισµού  του κράτους, οικονοµικο-κοινωνικής ανάπτυξης, εµπέδωσης 
των δηµοκρατικών θεσµών και του κράτους δικαίου και προσέγγισης προς τις Ευρω-
Ατλαντικές δοµές. Κατ’ αυτή την έννοια υποστήριξε τη συµπερίληψη της Γεωργίας και των 
άλλων χωρών του Ν. Καυκάσου στην "Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας" (Ιούνιος 2004) και 
στηρίζει µία ουσιαστική συνεργασία µε τις χώρες αυτές. 
  
Οι κυριώτερες συµφωνίες διµερούς συνεργασίας αφορούν στους τοµείς πολιτισµού-παιδείας, 
οικονοµίας, προστασίας των επενδύσεων, οδικών-αεροπορικών µεταφορών, εµπορικής 
ναυτιλίας, δικαστικής αρωγής, τελωνείων, τηλεπικοινωνιών, κλπ.  
 
Οι εµπορικές συναλλαγές των δύο χωρών είναι περιορισµένες. Ο όγκος του διµερούς 
εµπορίου ανήλθε το έτος 2004 σε 14,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ (10,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ Ελληνικές 
εξαγωγές – 4,00 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ Γεωργιανές).  
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Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στη ΓΕΩΡΓΙΑ κατά τα έτη 2001-2004  

 
έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
0,39 0,43 2,44 2,59 5,20 4,60 6,75 5,44 14,78 13,06 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΓΕΩΡΓΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,16 0,193 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

4,37 5,427 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,91 1,134 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

 

 
5,44 

 
6,753 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΓΕΩΡΓΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11120 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  0,03 0,04 
2 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,50 0,62 
3 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,33 0,42 
4 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,59 0,73 
5 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,25 0,31 
6 11420 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
7 12191 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,25 0,31 
8 12240 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 0,03 0,03 
9 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,06 0,07 

10 15040 ΚΡΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,09 0,11 
11 15050 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0,08 0,10 
12 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,15 0,18 
13 16050 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  0,13 0,16 
14 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 
15 21040 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1,30 1,62 
16 31181 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,03 0,04 
17 31191 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,05 0,06 
18 33181 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 0,07 0,09 
19 41040 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ 0,01 0,02 
20 42010 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0,03 0,04 
21 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (υποτροφίες) 0,33 0,41 
22 51010 ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0,30 0,37 
23 71010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 0,07 0,09 
24 72010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 0,32 0,39 
25 72020 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (στη δωρήτρια χώρα) * * 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

 

 
5,44 

 
6,75 
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* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στη ΓΕΩΡΓΙΑ κατά το έτος 2004 
 

 
� δηµιουργία & εξοπλισµός παιδικού σταθµού στην πόλη Τσάλκα για τη φιλοξενία 50 παιδιών, ανάπλαση 
    κτιρίου 500 τµ.  
� υποστήριξη προσχολικής, βασικής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
� ενίσχυση προγραµµάτων σπουδών & πολιτισµού σε Πανεπιστήµια 
� διάθεση δύο ασθενοφόρων οχηµάτων στο κρατικό παιδιατρικό νοσοκοµείο Τιφλίδας 
� δηµιουργία αίθουσας παιγνιοθεραπείας (play therapy) στην παιδιατρική κλινική Guramishvili Τιφλίδος για  
    τα νοσηλευόµενα παιδιά   
� επιµόρφωση δικαστικών λειτουργών 
� κατάρτιση, επιµόρφωση & παροχή τεχνογνωσίας σε νέους νοµικούς 
� εκπαίδευση/ενηµέρωση ∆ιευθυντικών στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
� αναδιάρθρωση Βουλής, νοµικό πλαίσιο (κανονισµός), οργανωτικό, λειτουργικό πλαίσιο, νέοι κανονισµοί 
    οργανωτικής διάρθρωσης διοικητικών λειτουργιών της Βουλής, αυτοµατοποίηση εργασιών Βουλής 
� ενίσχυση αστικής κοινωνίας 
� δηµιουργία κέντρων υποδοχής & στήριξης θυµάτων εµπορίας ατόµων (trafficking), εκπαιδευτικά  
    προγράµµατα, επιµορφωτικά σεµινάρια, ενηµέρωση 
� ενίσχυση των ενεργών πολιτών, επιµόρφωση επιστηµόνων για απόκτηση τεχνογνωσίας για την 
    προώθηση των δικαιωµάτων των παιδιών & των γυναικών 
� αποκατάσταση αγροτικών υποδοµών, σχολείων, ορφανοτροφείων & ιδρυµάτων, δοµικές επισκευές κλπ. 
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� επισκευή δύο περιπολικών σκαφών έρευνας & διάσωσης 
� εκπαιδευτικό σεµινάριο για εµπειρογνώµονες του Υπουργείου Γεωργίας σε θέµατα προστασίας φυτών, 
    κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, µελισσοκοµίας, βιοµηχανίας τροφίµων κλπ. 
� δράσεις για σχεδιασµό υποδοµών & µηχανισµών για την παραγωγή & εµπορία πιστοποιηµένων 
    προϊόντων που προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον & θα παράγονται σύµφωνα µε τις αρχές της 
    αειφορίας 
� εκπαίδευση σε θέµατα εµπορίου, προσέγγιση διεθνών αγορών, νέες τάσεις, εξαγωγικές διαδικασίες, κλπ. 
� ενίσχυση των γυναικών που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισµό λόγω του φύλου τους, της οικονοµικής τους 
    κατάστασης, της φτώχειας και της θρησκείας τους – επαγγελµατική κατάρτιση, εκµάθηση ατοµικών 
    δικαιωµάτων, δηµιουργία σφαιρικής αντίληψης της αγοράς κλπ. 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
� παροχή έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας (σιτιρά & παράγωγα) 
� παροχή λοιπής έκτακτης βοήθειας (ιµατισµός) 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Κοινωνικός Τοµέας 
1.1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
1.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού  
1.1.2. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, 
           σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
1.1.3. Κατασκευή βρεφοκοµικών/βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/κέντρων και παροχή εξοπλισµού 
1.1.4. ∆ηµιουργία τµηµάτων Ελληνικής γλώσσας και Ελληνικού πολιτισµού σε Πανεπιστήµια 
1.2. Υγεία  
1.2.1. ∆ηµιουργία Κέντρου Προγεννητικού Ελέγχου στη Τιφλίδα 
1.2.2. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
1.2.3. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και ίδρυση εξειδικευµένων νοσοκοµειακών µονάδων 
1.2.4. ∆ράσεις στον τοµέα της προληπτικής ιατρικής 
1.3. Ανθρώπινη Ασφάλεια 
1.3.1. ∆ράσεις στις χώρες προέλευσης σωµατεµπορίας 
1.3.2. Ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
1.3.3. Ανθρωπιστικός επαναπατρισµός 
1.3.4. Κοινωνική έρευνα και εργασία στο πεδίο (street work) για ασφαλή επαναπατρισµό θυµάτων 
1.3.5. Εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού 
1.3.6. ∆ιακρατική συνεργασία συναρµοδίων Φορέων 
2. Υποδοµές 
2.1. Ύδρευση 
2.1.1. Σχεδιασµός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση παλαιών δικτύων 
2.2. Αποχέτευση  
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2.2.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης 
3. ∆ηµοκρατία και Κράτος ∆ικαίου 
3.1. Μεταφορά τεχνογνωσίας για τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου 
3.2. Εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας και µετεκπαίδευση στελεχών της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού 
       σώµατος 
3.3. Εκπαίδευση διπλωµατών 
4. Επιχειρηµατικότητα 
4.1. Μεταφορά τεχνογνωσίας για δηµιουργία και ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητος 
5. Πολιτιστικά 
5.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων. 
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 
 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Σισινάου 
Έκταση 33.700 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 3.600.000   
Γλώσσα Μολδαβική, Ρωσσική  
Εγγράµµατοι 99% (2003) 
Θρησκεία Ορθόδοξοι 98%,  

Εβραίοι 1,5%,  
Βαπτισταί 0,5% 

Πολίτευµα Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Leu 
ΑΕΠ $ 8.581 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 1.900 (2004) 
Βιοµηχανία µεταποίηση τροφίµων, 

γεωργικά µηχανήµατα, 
ηλεκτρικές συσκευές,  
ζάχαρη, υποδήµατα, 
υφάσµατα 

Γεωργία λαχανικά, φρούτα,  
κρασί, σιτηρά,  
ζαχαρότευτλα, καπνός,  
βόειο κρέας,  
γάλα 

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

λιγνίτης, γύψος, 
καλλιεργήσιµη γη, 
ασβεστόλιθος  

 
Η Ελλάς συνήψε διπλωµατικές σχέσεις µε τη Μολδαβία το 1992. Οι πολιτικές σχέσεις των 
δύο χωρών είναι πολύ καλές, χαρακτηριζόµενες από πνεύµα συνεργασίας και εµπιστοσύνης.  
 
Κατά το 2002 ο όγκος των διµερών εµπορικών συναλλαγών διπλασιάσθηκε, σε σχέση µε το 
2001. Οι εξαγωγές της Ελλάδος στη Μολδαβία (Α΄ εξάµηνο 2003) ανήλθαν σε 3,19 εκατ. 
ΕΥΡΩ, αυξηµένες κατά 70%, έναντι του Α΄ εξαµήνου του 2002.  
 
Το συµβατικό πλαίσιο µεταξύ των δύο χωρών καλύπτει ήδη σηµαντικούς τοµείς των διµερών 
σχέσεων. Επισηµαίνονται οι ακόλουθες κυρίως συµφωνίες: Φιλίας και Συνεργασίας, ∆ιεθνών 
Οδικών Μεταφορών, Προώθησης και Αµοιβαίας Προστασίας των Επενδύσεων, Οικονοµικής, 
Τεχνολογικής και Επιστηµονικής Συνεργασίας, Αεροπορικών Μεταφορών και Αποφυγής 
∆ιπλής Φορολογίας. 
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στη ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ κατά τα έτη 2001-2004  

 
έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
0,27 0,30 0,31 0,33 1,67 1,48 2,93 2,36 5,18 4,47 
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Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,46 0,575 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

1,89 2,351 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,00 0,001 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ   

 

 
2,36 

 
2,927 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11120 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  0,30 0,37 
2 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,14 0,18 
3 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,10 0,12 
4 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,17 0,21 
5 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,07 0,09 
6 13040 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
0,01 0,01 

7 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,49 0,60 
8 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,45 0,57 
9 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 

10 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
(υποτροφίες) 

0,19 0,24 

11 72020 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (στη δωρήτρια χώρα) * * 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ   
 

 
2,36 

 
2,93 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στη ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ κατά το έτος 2004 
 

 
� κατασκευή σχολικού συγκροτήµατος & γυµναστηρίου 
� υποστήριξη προσχολικής, βασικής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
� οργάνωση δοµών street work, bar to bar, παρέµβαση µε στόχο την πρόληψη µετάδοσης ΣΜΝ  
    περιλαµβανοµένου του AIDS  
� επιµόρφωση δικαστικών λειτουργών 
� επιµόρφωση νοµικών, σεµινάρια για το Ευρωπαϊκό ∆ηµόσιο ∆ίκαιο 
� επιµόρφωση περί κράτους δικαίου & τη δηµοκρατία    
� ενίσχυση δηµοκρατικών θεσµών, εκπαίδευση δικαστών & αξιωµατούχων, εκπαίδευση εκπαιδευτών σε 
    τεχνικές εναρµόνισης µε το δίκαιο της Ε.Ε 
� συνεργασία οργανώσεων για την παροχή πληροφοριών & υπηρεσιών υγείας σε εκδιδόµενα άτοµα & 
    θύµατα διακίνησης & εµπορίας ανθρώπων 
� αντιµετώπιση περιστατικών κακοποιηµένων γυναικών 
� διαχείριση προγραµµάτων νοµικής υποστήριξης θυµάτων ανθρωπίνου εµπορίου 
� δηµιουργία κέντρων υποδοχής & στήριξης θυµάτων trafficking, εκπαιδευτικά προγράµµατα, επιµορφωτικά  
    σεµινάρια, ενηµέρωση 
� διοργάνωση ενηµερωτικών σεµιναρίων σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες διαφόρων ηλικιών, εκστρατεία 
    ενηµέρωσης στις επιλεγµένες χώρες   
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Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 

 
 
1. Κοινωνικός Τοµέας 
1.1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
1.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού  
1.1.2. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, 
σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
1.1.3. Κατασκευή βρεφοκοµικών/βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/κέντρων και παροχή εξοπλισµού 
1.1.4. ∆ηµιουργία τµηµάτων Ελληνικής γλώσσας και Ελληνικού πολιτισµού σε Πανεπιστήµια 
1.2. Υγεία  
1.2.1. ∆ράσεις στον τοµέα της προληπτικής ιατρικής 
1.2.2. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
1.2.3. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και ίδρυση εξειδικευµένων νοσοκοµειακών µονάδων 
1.3. Ανθρώπινη Ασφάλεια 
1.3.1. ∆ράσεις στις χώρες προέλευσης σωµατεµπορίας 
1.3.2. Ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
1.3.3. Ανθρωπιστικός επαναπατρισµός 
1.3.4. Κοινωνική έρευνα και εργασία στο πεδίο (street work) για ασφαλή επαναπατρισµό θυµάτων 
1.3.5. Εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού 
1.3.6. ∆ιακρατική συνεργασία συναρµοδίων Φορέων 
2. Υποδοµές 
2.1. Ύδρευση 
2.1.2. Σχεδιασµός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση παλαιών δικτύων  
2.2. Αποχέτευση  
2.2.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης  
2.3. Άλλες Υποδοµές 
2.3.1 Μικρά οικιστικά συγκροτήµατα για συγκεκριµένες ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες (ανάπηρους, πολυµελείς 
οικογένειες)  
2.3.2. Κατασκευή ορφανοτροφείου, παροχή εξοπλισµού και κάλυψη εξόδων για τη συντήρηση του για περίοδο 
          πέντε ετών 
3. Πολιτιστικά 
3.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων. 
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14.2.4 ΝΟΤΙΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

 
 

 
Η Ελλάς διατηρεί παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις µε τις Αραβικές χώρες και τις χώρες της 
Μέσης Ανατολής, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητος, της οικονοµικής συνεργασίας και των  
ισχυρών ιστορικών και πολιτιστικών δεσµών.  
 
Η Χώρα µας καλείται να διαδραµατίσει έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της 
ειρήνης και της σταθερότητος στην περιοχή, αναλαµβάνοντας διαµεσολαβητικές 
πρωτοβουλίες καθώς και συµµετέχοντας ενεργώς στη διαµόρφωση και το σχεδιασµό της 
εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. 
 
Η Ελλάς συµµετέχει επίσης στο πλαίσιο της Ε.Ε στη διαδικασία  της «Ευρω-Μεσογειακής 
Συνεργασίας» µε στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στη Μεσόγειο, καθώς 
και τη δηµιουργία στην περιοχή, µέχρι το έτος 2010, «Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών». 
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ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ 

 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Αµµάν 
Έκταση 92.300 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 5.759.732 (2005) 
Γλώσσα Αραβικά, Αγγλικα 
Εγγράµµατοι 91% (2003) 
Θρησκεία Mουσουλµάνοι (Σουνίτες) 

92%,  
Ορθόδοξοι 6%,  
Άλλοι 2%  

Πολίτευµα Συνταγµατική Μοναρχία 
Νόµισµα Dinar 
ΑΕΠ $ 25.500 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/ 
κατάκεφαλήν 

$ 4.500 (2004) 

Βιοµηχανία εξόρυξη, φαρµακευτικά 
προϊόντα, διύλιση 
πετρελαίου, τσιµέντα, 
ανόργανα χηµικά,  
ελαφρές κατασκευές, 
τουρισµός 

Γεωργία σιτάρι, κριθάρι, 
εσπεριδοειδή, τοµάτες, 
ελιές, κτηνοτροφία  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές 
πηγές 

φωσφορικά λιπάσµατα, 
πετρέλαιο, ποτάσα 

 

  
Οι διµερείς σχέσεις µεταξύ Ελλάδος – Ιορδανίας είναι παραδοσιακά φιλικές και αρµονικές και 
υπάρχει εκπεφρασµένη βούληση και από τις δύο πλευρές για περαιτέρω διεύρυνση των 
οικονοµικών και πολιτιστικών σχέσεων.   
 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ενδιαφέρον για γενικότερη αύξηση των εξαγωγών της Ελλάδος 
προς την Ιορδανία. Η τελευταία εισάγει κυρίως από τη Χώρα µας καπνό, µηχανήµατα 
παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρικά µηχανήµατα και συσκευές τηλεπικοινωνιών. Η Ιορδανία 
εξάγει στην Ελλάδα κυρίως λιπάσµατα, φωσφάτα και ποτάσα.  
 
Βάσει της διµερούς Μορφωτικής Συµφωνίας που ισχύει από το 1976, λειτουργεί µεταξύ 
Ελλάδος και Ιορδανίας Μορφωτικό Πρόγραµµα, το οποίο ανανεώνεται ανά τριετία.  
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στην ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ κατά τα έτη 2001-2004  

 
έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
0,15 0,17 0,16 0,17 1,85 1,64 2,33 1,87 4,49 3,85 
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Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,15 0,186 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

1,27 1,580 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,45 0,559 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ   

 

 
1,87 

 
2,325 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11120 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  0,15 0,19 
2 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * 0,01 
3 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
4 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,01 0,01 
5 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
6 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΞΑΣΚΗΣΗ 0,02 0,02 
7 12250 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 0,15 0,19 
8 15010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
0,04 0,04 

9 15050 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ * * 
10 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,55 
11 21040 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 0,02 0,03 
12 25010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
0,02 0,02 

13 31195 ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,15 0,19 
14 33181 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
0,13 0,16 

15 42010 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0,14 0,17 
16 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,28 0,35 

17 72010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 0,30 0,37 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ   
 

 
1,87 

 
2,33 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στην ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ κατά το έτος 2004 
 

 
� κατασκευή σχολικού συγκροτήµατος 
� υποστήριξη προσχολικής, βασικής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
� ιατρική εκπαίδευση 
� εκπαίδευση προσωπικού µικροβιολογικού εργαστηρίου στις νεότερες µεθόδους διάγνωσης ηπατίτιδων & 
    σε θέµατα επιδηµιολογικής διερεύνησης, αντιµετώπισης & πρόληψης  
� διάλογος & προβληµατισµός σε θέµατα ανάπτυξης & ανισοτήτων µεταξύ ανεπτυγµένων & 
    αναπτυσσοµένων χωρών της Μεσογειακής λεκάνης µε στόχο τη βελτίωση κοινωνικο-οικονοµικών 
    συνθηκών των χωρών του Μεσογειακού Νότου 
� ενίσχυση της αστικής κοινωνίας 
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
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� προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου, της κατανόησης µεταξύ των λαών, των θρησκειών & των 
    πολιτισµών που συνυπάρχουν στη Μεσόγειο, καταπολέµηση της βίας, της ξενοφοβίας και του ρατσισµού   
� παροχή ναυτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης & κατάρτισης 
� σχεδιασµός & δηµιουργία επιχειρησιακών βάσεων δεδοµένων προσβάσιµων µέσω Internet για την 
    ηλεκτρονική διαχείριση οικονοµικών & αναπτυξιακών πληροφοριών 
� καταπολέµηση ζωοανθρωπονόσων µέσω εγκατάστασης συστήµατος επιδηµιολογικής επιτήρησης της 
   Βρουκέλωσης 
� εκπαίδευση σε θέµατα εµπορίου, συστήµατα ποιότητος & ποιοτικός έλεγχος προϊόντων, ξύλο, έπιπλο, 
    τεχνολογίες παραγωγής  
� προώθηση της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών στις βασικές πτυχές του οικονοµικού & κοινωνικού βίου, 
    εκπόνηση µελέτης για την ένταξη ενεργητικών µέτρων σε όλες τις πολιτικές, εκπαίδευση γυναικών & 
    διοργάνωση “study visits” 
� ενίσχυση (αναβάθµιση & εξοπλισµός των υποδοµών, µεταφορά τεχνογνωσίας) πέντε γυναικείων 
    συνεταιρισµών που ασχολούνται µε είδη λαϊκής τέχνης, µε τη µεταποίηση τροφίµων, µε τα κεντήµατα & 
    βιοποριστικές δραστηριότητες   
� κάλυψη άµεσων αναγκών σε σιτιρά & παράγωγα αυτών 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Ενέργεια 
1.1 ∆ράσεις συµπεριλαµβανοµένων και εγκαταστάσεων, στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακή 
       ενέργεια) 
2. Κοινωνικός Τοµέας 
2.1. Εκπαίδευση  
2.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού 
2.1.2. Κατασκευή κέντρου κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών σύνδεση του 
          παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
2.1.3. ∆ράσεις για πρόσβαση των γυναικών από αγροτικές περιοχές στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
          εκπαίδευση 
2.1.4. Κατασκευή βρεφοκοµικών/βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/κέντρων και παροχή εξοπλισµού 
2.1.5. ∆ηµιουργία τµηµάτων Ελληνικής γλώσσας και Ελληνικού πολιτισµού σε Πανεπιστήµια 
3. Υποδοµές 
3.1 Εξοικονόµηση Νερού 
3.1.1. Συστήµατα συγκέντρωσης, αποθήκευσης, και µεταφοράς νερού (κτίσιµο µικρών φραγµάτων, κατασκευή 
          σωλήνων υδροδότησης και δεξαµενών) 
3.2. Αποχέτευση  
3.2.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης  
4. Γεωργία  
4.1. Ανάπτυξη συστηµάτων άρδευσης στάγδην κ.λ.π. (ξηρή καλλιέργεια και άνυδρη γεωργία) 
5. Πολιτιστικά 
5.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων. 
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ΛΙΒΑΝΟΣ 

 

 
 
 

 
 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Βηρυτός 
Έκταση 10.400 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 3.826.018  
Γλώσσα Αραβικά, Γαλλικά 
Εγγράµµατοι 87% (2003) 
Θρησκεία Mουσουλµάνοι 70%, 

Χριστιανοί 30%, 
(Ορθόδοξοι, Καθολικοί, 
Προτεστάντες) 

Πολίτευµα ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Lebanese Pound 
ΑΕΠ $ 18.830 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 5.000 (2004) 
Βιοµηχανία µεταποίηση τροφίµων, 

τραπεζικός τοµέας, 
κοσµήµατα, υφάσµατα,  
τσιµέντο, χηµικά, 
ξυλεία, έπιπλα, διύλιση 
πετρελαίου 

Γεωργία δηµητριακά, σταφύλια, 
τοµάτες, µήλα, 
λαχανικά, πατάτες, 
ελιές, καπνός, 
κτηνοτροφία 

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

ασβεστόλιθος, 
σιδηροµετάλλευµα, 
άλας, υδάτινα 
αποθέµατα, 
καλλιεργήσιµη γη  

 
Η Ελλάς διαδραµατίζει αποφασιστικό ρόλο για την προστασία της ειρήνης και την προώθηση 
της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή 
και έχει βοηθήσει αρκετά τις χώρες της περιοχής.  
 
Μετά την απόσυρση των ξένων στρατευµάτων από το Νότιο Λίβανο το 2000, η χώρα έθεσε 
ως προτεραιότητα την ανασυγκρότηση και ένταξη του τµήµατος αυτού στο εθνικό πολιτικό, 
οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο.  
 
Αντιστοίχως, οι προτεραιότητες της παρεχόµενης Ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας στο 
Λίβανο σχετίζονται µε δράσεις για τη µείωση της φτώχειας κυρίως στο Νότιο τµήµα της 
χώρας και καλύπτουν τους τοµείς, αποναρκοθέτηση, αγροτική ανάπτυξη, εκπαίδευση, υγεία, 
περιβάλλον.  
 
Ειδικότεροι στόχοι είναι, η παροχή ασφάλειας στον πληθυσµό του Νοτίου Λιβάνου µέσω της 
αποναρκοθέτησης περιοχών για τη γεωργική εκµετάλλευσή τους, η βελτίωση των συνθηκών 
διαβιώσεως µέσω της γεωργικής ανάπτυξης, η βελτίωση της υγειονοµικής περίθαλψης σε µη 
προνοµιούχα τµήµατα του πληθυσµού και η πρόσβαση µη προνοµιούχων τµηµάτων του 
πληθυσµού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια  εκπαίδευση, καθώς και την 
επαγγελµατική κατάρτιση.     
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Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στο ΛΙΒΑΝΟ κατά τα έτη 2001-2004  

 
Έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
0,66 0,74 1,47 1,56 3,77 3,34 2,99 2,40 8,89 8,04 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στο ΛΙΒΑΝΟ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,15 0,186 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

2,20 2,739 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,05 0,062 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ   

 

 
2,40 

 
2,988 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στο ΛΙΒΑΝΟ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,01 0,02 
2 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * 0,01 
3 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,02 0,02 
4 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
5 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΞΑΣΚΗΣΗ 0,01 0,01 
6 12230 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 0,15 0,19 
7 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,18 0,22 
8 15066 ΑΡΣΗ ΝΑΡΚΟΠΕ∆ΙΩΝ 0,90 1,12 
9 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,50 0,62 

10 21040 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 0,03 0,04 
11 23067 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,06 0,07 
12 25010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
0,02 0,02 

13 31181 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,04 0,05 
14 41040 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ 0,05 0,06 
15 42010 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0,10 0,13 
16 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,32 0,40 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ   

 

 
2,40 

 
2,99 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 
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Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στο ΛΙΒΑΝΟ κατά το έτος 2004 
 

 
� υποστήριξη προσχολικής, βασικής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
� ιατρική εκπαίδευση 
� ανακατασκευή ιατρικού κέντρου στο Ακκάρ & του Ορθόδοξου επαγγελµατικού σχολείου, δηµιουργία 
    εργαστηρίου θετικών επιστηµών, εξοπλισµός µε Η/Υ 
� επιµόρφωση νοµικών, παροχή τεχνογνωσίας για το Ευρωπαϊκό ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, εξοικείωση µε τις αρχές 
    της πλουραλιστικής δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων του ανθρώπου   
� αποναρκοθέτηση 100.000 τµ. στο Νότιο τµήµα της χώρας, ενηµέρωση για θέµατα ναρκών σε εκατόν 
    πενήντα πόλεις, εκπαίδευση σε σύγχρονες µεθόδους αποναρκοθέτησης   
� προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου, της κατανόησης µεταξύ των λαών, των θρησκειών & των 
    πολιτισµών που συνυπάρχουν στη Μεσόγειο, καταπολέµηση της βίας, της ξενοφοβίας και του ρατσισµού   
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� επαγγελµατική κατάρτιση µέσω µουσικής παιδείας – workshops, ενίσχυση Κρατικής Μουσικής Σχολής & 
    τµηµάτων παραδοσιακής µουσικής , αγορά µουσικών οργάνων   
� παροχή ναυτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης & κατάρτισης 
� σχεδιασµός & µελέτη κατασκευής µονάδας αφαλάτωσης µε τη χρήση ηλιακής ενέργειας 
� σχεδιασµός & δηµιουργία επιχειρησιακών βάσεων δεδοµένων προσβάσιµων µέσω Internet για την 
    ηλεκτρονική διαχείριση οικονοµικών & αναπτυξιακών πληροφοριών 
� εκπαίδευση εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου Γεωργίας σε θέµατα ελαιοκαλλιέργειας, συλλογής & 
    τυποποίησης ελαιολάδου  
� αποκατάσταση τοιχογραφιών Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στη Βηρυτό  
� ενίσχυση (αναβάθµιση & εξοπλισµός των υποδοµών, µεταφορά τεχνογνωσίας) πέντε γυναικείων 
    συνεταιρισµών που ασχολούνται µε είδη λαϊκής τέχνης, µε τη µεταποίηση τροφίµων, µε τα κεντήµατα & 
    βιοποριστικές δραστηριότητες 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
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ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 

 

 
 
 

 

                     

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Έκταση ∆υτική όχθη 5.860 τ. χλµ. 

Λωρίδα Γάζας 360 τ. χλµ. 

Πληθυσµός ∆υτική όχθη 2.385.615  
Λωρίδα Γάζας 1.376.289  

Γλώσσα Αραβικά, Αγγλικά 
Θρησκεία ∆υτική όχθη  

Μουσουλµάνοι 75% 
Εβραίοι 17% 
Χριστιανοί 8% 
Λωρίδα Γάζας 
Μουσουλµάνοι 99% 
Άλλοι 1%  

Νόµισµα Shekel, Dinar, US Dollar 
ΑΕΠ $ 768 εκατ. (2003) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 600 (2003) 
Βιοµηχανία µικρές οικογενειακές 

επιχειρήσεις 
παραγωγή  
υφασµάτων,  
σαπουνιού,  
ξυλόγλυπτων ειδών 

Γεωργία ελιές, εσπεριδοειδή, 
λαχανικά, βόειο κρέας, 
γαλακτοκοµικά 

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

καλλιεργήσιµη γη, φυσικό 
αέριο  

 
 
Η Ελλάς υποστηρίζει µια δίκαιη, συνολική και µόνιµη λύση για την Ισραηλο-Αραβική 
σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δεκαετιών και σε 
διµερές επίπεδο η Χώρα µας έχει προσπαθήσει να προσφέρει τις καλές υπηρεσίες της στην 
προσέγγιση όλων των εµπλεκοµένων µερών, ενεργώντας ως µεσολαβητής για την ειρήνη. 
  
Η Ελληνική πλευρά εκφράζει ισχυρή ανησυχία σε σχέση µε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία 
συµβάλλει ουσιαστικά στο φαύλο κύκλο της βίας στην περιοχή και διαιωνίζει την ήδη 
επιδεινωµένη ανθρωπιστική κατάσταση και τις συνθήκες ασφαλείας.  
 
Η καταπολέµηση όλων των µορφών τροµοκρατίας, καθώς επίσης και η συµµόρφωση µε τη 
διεθνή έννοµο τάξη και τα ψηφίσµατα των Η.Ε είναι υψίστης σηµασίας. Η Ελλάς θεωρεί ότι 
όλα τα εµπλεκόµενα µέρη πρέπει να καταβάλουν µεγάλη προσπάθεια για να  αντιµετωπιστεί 
αποτελεσµατικά και δια παντός αυτή η διεθνής αλλά και περιφερειακή µάστιγα.  
  
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
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Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στη ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ κατά τα έτη 2001-2004  
 

έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 
εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 

1,99 2,22 1,28 1,36 2,00 1,77 5,48 4,41 10,75 9,76 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,10 0,123 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

2,66 3,300 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

1,65 2,056 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,00 0,000 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ   

 

 
4,41 

 
5,478 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΞΑΣΚΗΣΗ 0,02 0,02 
2 12191 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,10 0,12 
3 12220 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 0,02 0,03 
4 14030 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ –  

Μικρά συστήµατα 
0,10 0,12 

5 15050 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0,02 0,02 
6 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,33 0,41 
7 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 
8 21040 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ * * 
9 25010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
0,02 0,02 

10 31181 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,08 0,10 
11 42010 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0,10 0,13 
12 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,53 0,66 

13 51010 ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2,66 3,30 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ   
 

 
4,41 

 
5,48 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ κατά το έτος 2004 
 

 
� µετεκπαίδευση σε ιατρικά θέµατα  
� παροχή κινητής µονάδας πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στη Λωρίδα της Γάζας 
� βελτίωση της πρόσβασης σε ιατρικές δοµές για τους φτωχότερους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, 
    παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας & διανοµή φαρµάκων σε φτωχές περιοχές από κινητή ιατρική µονάδα  
� περιοδικές ιατρικές επισκέψεις µε κινητή µονάδα, δωρεάν διανοµή φαρµάκων πρώτης ανάγκης, 
    προληπτική ιατρική & επιδηµιολογική κάλυψη (εµβολιασµοί, αγωγή υγείας) 
� κατασκευή 60 δεξαµενών συλλογής βρόχινου ύδατος & εγκατάσταση 60 άλλων δεξαµενών ύδατος για 
    κάλυψη αναγκών οικιών & άρδευσης φτωχών αγροτικών οικογενειών 
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� κατασκευή υπογείων δεξαµενών, κατασκευή υποδοµής για τη συλλογή του ύδατος, αξιοποίηση πηγών, 
    ενηµέρωση του πληθυσµού σε τεχνικές εξοικονόµησης ύδατος 
� ενίσχυση της αστικής κοινωνίας 
� επανένταξη στην κοινωνία ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
� ίδρυση έξι αναπτυξιακών κέντρων µε δηµιουργία βιβλιοθηκών & εγκαταστάσεων εργαστηρίων Η/Υ, 
    σεµινάρια υγείας & Η/Υ, κοινωνική αγωγή για παιδιά, νέους & γυναίκες 
� φιλοξενία παιδιών 8-12 ετών από τη Ράφα σε θερινές κατασκηνώσεις  
� φιλοξενία µαθητών, φοιτητών & νέων επιστηµόνων σε θερινό σχολείο 
� δηµιουργία υποδοµής για βιώσιµο Ισραηλινό-Παλαιστινιακό πρόγραµµα νεολαίας µε στόχο την ειρηνική 
    συνύπαρξη & ανάπτυξη κοινωνίας πολιτών 
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� παροχή ναυτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης & κατάρτισης 
� σχεδιασµός & δηµιουργία επιχειρησιακών βάσεων δεδοµένων προσβάσιµων µέσω Internet για την 
    ηλεκτρονική διαχείριση οικονοµικών & αναπτυξιακών πληροφοριών 
� ενίσχυση (αναβάθµιση & εξοπλισµός των υποδοµών, µεταφορά τεχνογνωσίας) πέντε γυναικείων 
    συνεταιρισµών που ασχολούνται µε είδη λαϊκής τέχνης, µε τη µεταποίηση τροφίµων, µε τα κεντήµατα & 
    βιοποριστικές δραστηριότητες 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
� έκτακτη ενίσχυση προϋπολογισµού   
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Κοινωνικός Τοµέας 
1.1. Εκπαίδευση  
1.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού 
1.1.2. Κατασκευή βρεφοκοµικών/βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/κέντρων και παροχή εξοπλισµού 
1.2.3. Κατασκευή κέντρου τεχνικής κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, 
          σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
2. Υποδοµές 
2.1 Εξοικονόµηση Νερού 
2.1.1. Συστήµατα συγκέντρωσης, αποθήκευσης, και µεταφοράς νερού (κτίσιµο µικρών φραγµάτων, κατασκευή 
          σωλήνων υδροδότησης και δεξαµενών) 
2.2. Αποχέτευση  
2.2.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης 
2.3. Άλλες Υποδοµές 
2.3.1. Μικρά οικιστικά συγκροτήµατα για συγκεκριµένες ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες (ανάπηρους, πολυµελείς 
          οικογένειες)  
3. Γεωργία  
3.1. Ανάπτυξη συστηµάτων άρδευσης στάγδην κ.λ.π. (ξηρή καλλιέργεια και άνυδρη γεωργία) 
3.2. ∆ηµιουργία Γεωργικής Σχολής 
4. Πολιτιστικά 
4.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων. 
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ΣΥΡΙΑ 

 

 
 
 

 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα ∆αµασκός 
Έκταση 185.180 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 18.448.752  
Γλώσσα Αραβικά, Κουρδικά, 

Αρµενικά  
Εγγράµµατοι 77% (2003) 
Θρησκεία Mουσουλµάνοι 74%, 

Αλουϊτες-∆ρούζοι 16% 
Χριστιανοί 10% 

Πολίτευµα Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Syrian pound 
ΑΕΠ $ 60.440 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/ 
κατάκεφαλήν 

$ 3.400 (2004) 

Βιοµηχανία πετρέλαιο, µεταποίηση 
τροφίµων, ποτά, 
υφάσµατα, καπνός 
εξόρυξη φωσφάτων 

Γεωργία σιτάρι, κριθάρι, βαµβάκι, 
φακές, ελιές, ζάχαρη, 
βόειο-πρόβειο κρέας, 
αυγά, ορνιθοτροφεία, γάλα 

Πλουτοπαρα- 
γωγικές 
πηγές 

πετρέλαιο, φωσφάτα, 
χρώµιο, µαγνήσιο, 
άσφαλτος, 
σιδηροµετάλευµα, 
µάρµαρα, υδροηλεκτρική 
ενέργεια  

 
 
Το επίπεδο των διµερών σχέσεων Ελλάδος – Συρίας αντανακλά τη µακρά παράδοση φιλίας 
και αρµονικής συνεργασίας µεταξύ των δυο χωρών σε όλα τα διεθνή fora.   
 
Οι οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις των δύο χωρών είναι µικρές καταδεικνύοντας τις γενικά 
περιορισµένες σχέσεις εµπορίου µε τις Αραβικές χώρες. Οι Ελληνικές εξαγωγές το 2001 
ανήλθαν σε 53,00 εκατ. ΕΥΡΩ, ενώ οι Συριακές εξαγωγές στα 19,50 εκατ. ΕΥΡΩ, ενώ ο 
συνολικός όγκος των διµερών εµπορικών συναλλαγών ανήλθε στα 72,50 εκατ. ΕΥΡΩ και το 
εµπορικό ισοζύγιο ήταν θετικό για την Ελλάδα (33,50 εκατ. ΕΥΡΩ). 
 
Οι διµερείς οικονοµικές σχέσεις Ελλάδος - Συρίας έχουν τα τελευταία χρόνια αναβαθµισθεί 
καθώς έχουν υπογραφεί Συµφωνίες «Αµοιβαίας Προώθησης και Προστασίας Επενδύσεων» 
και «Τουριστικής Συνεργασίας». Οι δύο αυτές συµφωνίες µαζί µε εκείνες περί «Οδικής 
Μεταφοράς Επιβατών και Εµπορευµάτων», «Ναυτιλιακών Μεταφορών» και «Μορφωτικών 
Σχέσεων» συµπληρώνουν το θεσµικό πλαίσιο των διµερών οικονοµικών σχέσεων. 
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
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Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στη ΣΥΡΙΑ κατά τα έτη 2001-2004  
 

έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 
εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € Εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 

0,22 0,24 1,07 1,14 4,27 3,78 2,71 2,18 8,27 7,34 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΣΥΡΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
0,30 0,371 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

1,86 2,306 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

0,03 0,034 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΡΙΑ   

 

 
2,18 

 
2,710 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΣΥΡΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,09 0,11 
2 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,15 0,18 
3 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,11 0,13 
4 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,21 0,26 
5 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΞΑΣΚΗΣΗ 0,01 0,01 
6 12230 ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 0,21 0,26 
7 15010 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,04 0,04 
8 15040 ΚΡΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,12 0,15 
9 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,45 0,56 

10 21040 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 0,04 0,05 
11 25010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
0,02 0,02 

12 31181 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,02 0,02 
13 42010 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0,06 0,07 
14 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,64 0,79 

15 72010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 0,03 0,03 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΡΙΑ   
 

 
2,18 

 
2,71 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στη ΣΥΡΙΑ κατά το έτος 2004 
 

 
� υποστήριξη προσχολικής, βασικής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
� ανακαίνιση & εξοπλισµός δύο (2) νηπιαγωγείων στις περιοχές Sweeda & Daraa 
� ειδικά σεµινάρια για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Balamand 
� µετεκπαίδευση σε ιατρικά θέµατα 
� ανακαίνιση κτιρίου του Νοσοκοµείου “Al Hussein” 
� διάλογος & προβληµατισµός σε θέµατα ανάπτυξης & ανισοτήτων µεταξύ ανεπτυγµένων & 
    αναπτυσσοµένων χωρών της µεσογειακής λεκάνηςµε στόχο τη βελτίωση κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών  
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    των χωρών του Μεσογειακού Νότου 
� εκπόνηση ερεύνης για την εκτίµηση & ανάλυση των προσόντων των δηµοσίων υπαλλήλων, εκπόνηση 
    εκπαιδευτικού προγράµµατος & εκπαίδευση οµάδος εκπαιδευτών 
� ειδικά σεµινάρια για στελέχη Υπουργείων 
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� παροχή ναυτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης & κατάρτισης 
� σχεδιασµός & δηµιουργία επιχειρησιακών βάσεων δεδοµένων προσβάσιµων µέσω Internet για την 
    ηλεκτρονική διαχείριση οικονοµικών & αναπτυξιακών πληροφοριών 
� προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου, της κατανόησης µεταξύ των λαών, των θρησκειών & των 
    πολιτισµών που συνυπάρχουν στη Μεσόγειο, καταπολέµηση της βίας, της ξενοφοβίας και του ρατσισµού   
� κατάρτιση στις αρχές της τουριστικής διοίκησης, οργάνωση αγροτουριστικής επιχείρησης, υπηρεσίες 
    αγροτουρισµού, κατασκευή & εµπορία παραδοσιακών προϊόντων    
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
� ανακούφιση των πληγέντων από την κατάρρευση του φράγµατος «Ζαϊρούν» στη Βόρεια Συρία 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Ενέργεια 
1.1 ∆ράσεις στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακή ενέργεια) 
2. Κοινωνικός Τοµέας 
2.1. Εκπαίδευση  
2.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού 
2.1.2. Κατασκευή κέντρου κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, σύνδεση του 
          παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
2.1.3. Κατασκευή βρεφοκοµικών/βρεφονηπιακών και προσχολικών σταθµών/κέντρων και παροχή εξοπλισµού 
2.1.4. ∆ηµιουργία τµηµάτων Ελληνικής γλώσσας και Ελληνικού πολιτισµού σε Πανεπιστήµια 
2.2. Υγεία  
2.2.1. ∆ράσεις στον τοµέα της προληπτικής ιατρικής 
2.2.2. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
2.2.3. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και κέντρων υγείας και ίδρυση εξειδικευµένων νοσοκοµειακών 
          µονάδων 
3. Υποδοµές 
3.1. Ύδρευση 
3.1.1. Σχεδιασµός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης και αποκατάσταση παλαιών δικτύων  
3.2. Αποχέτευση  
3.2.1. Σχεδιασµός και κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης  
4. Γεωργία και Αλιεία 
4.1. Ανάπτυξη συστηµάτων άρδευσης στάγδην κ.λ.π. (ξηρή καλλιέργεια και άνυδρη γεωργία) 
4.2. Μεταφορά τεχνογνωσίας στον τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών 
5. Πολιτιστικά 
5.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων 
5.2. Αποτύπωση, σχεδιασµός αναστηλώσεων και ανακατασκευές ιστορικών µνηµείων. 
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ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
Στοιχεία Χώρας 

 
Πρωτεύουσα Άγκυρα 
Έκταση 780.580 τετρ. χλµ. 
Πληθυσµός 69.660.559  
Γλώσσα Τουρκικά, Κουρδικά, 

Αραβικά, Αρµενικά 
Εγγράµµατοι 87% (2003) 
Θρησκεία Mουσουλµάνοι 99,8%  

Άλλοι 0,2% 
Πολίτευµα ∆ηµοκρατία 
Νόµισµα Turkish lira 
ΑΕΠ $ 508.700 εκατ. (2004) 
ΑΕΠ/κατάκεφαλήν $ 7.400 (2004) 
Βιοµηχανία µεταποίηση τροφίµων, 

υφάσµατα, εξόρυξη (άνθραξ, 
χαλκός, βόριο, χρωµίτης), 
σίδηρος, πετρέλαιο, 
κατασκευές, ξυλεία, χαρτί 

Γεωργία καπνός, βαµβάκι, ελιές, 
όσπρια, ζάχαρη, 
εσπεριδοειδή, κτηνοτροφία  

Πλουτοπαρα- 
γωγικές πηγές 

αντιµόνιο, άνθραξ, χρώµιο, 
υδράργυρος, χαλκός, 
σιδηροµετάλλευµα, 
καλλιεργήσιµη γη, 
υδροηλεκτρική ενέργεια  

 
 
Όλες οι χώρες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων επιδιώκουν να γίνουν µέλη της 
µεγάλης οικογένειας της Ε.Ε και αυτό είναι ουσιαστικά το κυριότερο στοιχείο που δηµιουργεί 
µια νέα δυναµική, ένα νέο πρίσµα στην περιοχή, συµπεριλαµβανοµένων και των Ελληνο-
Τουρκικών σχέσεων. Συστατικό κοµµάτι του Ευρωπαϊκού χώρου αποτελεί και η Τουρκία και 
η πολιτική της Ελλάδος απέναντί της δεν θα µπορούσε παρά να είναι συνεπής µε την 
πολιτική που ακολουθεί για ολόκληρη την περιοχή.  
 
Αυτό το πλαίσιο αρχών και συνέπειας συνεπάγεται και την επιλογή από µέρους της Ελλάδος 
µιας πολιτικής πρωτοβουλιών στις σχέσεις της µε την Τουρκία. Το νέο πεδίο στο οποίο η 
Ελληνική πολιτική επέλεξε να αναπτυχθεί, δεν είναι άλλο από αυτό της Ε.Ε. Η Ελλάς θα 
χαιρετίσει κάθε ουσιαστική κίνηση της Τουρκίας που θα συµβάλει στην άµβλυνση των 
Ελληνο-Τουρκικών εντάσεων και στη λειτουργία των διµερών σχέσεών µέσα στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών, που είναι και η βασική αρχή για µια ειλικρινή και 
εποικοδοµητική σχέση.  
 
∆εν είναι τυχαίο ότι µέσα στην οδύνη και τον πόνο των καταστροφικών σεισµών που 
έπληξαν την Ελλάδα και την Τουρκία τον Αύγουστο και το Σεπτέµβριο του 1999, αναδείχθηκε 
µε εξαιρετικά έντονο τρόπο το στοιχείο της αλληλεγγύης µεταξύ δύο λαών, του Ελληνικού και 
του Τουρκικού. Μια αλληλεγγύη, η οποία ξεπέρασε την ανθρωπιστική διάσταση και έδωσε 
ένα σαφές πολιτικό µήνυµα.    
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Στους Πίνακες που ακολουθούν εµφαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε 
συνολικά τα έτη 2001-2004 από την Ελλάδα (HELLENIC AID, Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, κλπ.) 
στη χώρα αυτή. Επίσης, η κατά είδος και τοµέα παρασχεθείσα βοήθεια και οι κυριότερες 
δράσεις έτους 2004, καθώς και οι επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος για το έτος 2005.  
 

 
Παρασχεθείσα δωρεάν ODA στην ΤΟΥΡΚΙΑ κατά τα έτη 2001-2004  

 
έτος 2001 έτος 2002 έτος 2003 έτος 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € εκατ. $ εκατ. € 
0,39 0,43 2,05 2,18 4,19 3,71 6,49 5,22 13,12 11,54 

 
 

Είδη αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΤΟΥΡΚΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Είδος Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκατ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

(κατασκευή και επισκευή διαφόρων έργων και υποδοµών κ.α.) 
1,99 2,470 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  
(υποστήριξη προϋπολογισµού και ισοζυγίου πληρωµών κ.α.) 

0,00 0,000 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(εµπειρογνώµονες, εξοπλισµός, µελέτες, κατάρτιση, υποτροφίες κ.α.) 

1,96 2,429 

4. ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(έκτακτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια κ.α.)  

1,28 1,591 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ   

 

 
5,22 

 
6,491 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΤΟΥΡΚΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11120 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  0,28 0,35 
2 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,04 0,05 
3 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,03 0,03 
4 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,04 0,06 
5 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,02 0,02 
6 11420 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
7 12110 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 0,15 0,19 
8 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΞΑΣΚΗΣΗ 0,09 0,11 
9 12191 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,33 0,41 

10 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,01 0,01 
11 15040 ΚΡΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,05 0,06 
12 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,75 0,93 
13 16020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 0,20 0,25 
14 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,52 0,64 
15 21040 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ * * 
16 25010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤ. 0,03 0,04 
17 31120 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0,10 0,12 
18 31130 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ 0,03 0,03 
19 31164 ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 0,04 0,05 
20 33210 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,03 0,03 
21 41010 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,70 0,87 
22 41030 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΙΑ 0,01 0,02 
23 41040 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ 1,16 1,44 
24 41081 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,04 0,05 
25 41082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ * * 
26 42010 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0,03 0,03 
27 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (υποτροφίες) 0,17 0,21 
28 72020 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (στη δωρήτρια χώρα) 0,36 0,44 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 
5,22 

 
6,49 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

Κυριότερα Προγράµµατα/Έργα υλοποιηθέντα στην ΤΟΥΡΚΙΑ κατά το έτος 2004 
 

 
� αποκατάσταση & εξοπλισµός σχολικού συγκροτήµατος στην Αδριανούπολη για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
� υποστήριξη προσχολικής, βασικής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
� ενίσχυση προγραµµάτων σπουδών & πολιτισµού σε Πανεπιστήµια 
� consensus meeting µε τη συµµετοχή ειδικών επιστηµόνων για τον προσδιορισµό καινοτόµων λύσεων, 
    καλύτερων πρακτικών στην οργάνωση & διαχείριση των υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, 
    σύγκλιση µε τις πολιτικές υγείας της Ε.Ε 
� εκπαίδευση παθολόγων & αγροτικών ιατρών στην πρακτική της κλινικής εξέτασης µαστού 
� επαγγελµατική κατάρτιση ιατρών ακτινολόγων, παθολόγων, νοσηλευτριών & κοινωνικών λειτουργών, 
    διοργάνωση σεµιναρίων 
� δηµιουργία κινητής διαγνωστικής µονάδος στην Καππαδοκία  
� επιµορφωτική συνάντηση δικαστικών λειτουργών 
� διοργάνωση προπαρασκευαστικών κύκλων σεµιναρίων για ειδικούς προκειµένου να αναλάβουν την 
    εκπαίδευση ∆ηµάρχων, & υπηρεσιακών παραγόντων σε Ευρωπαϊκά θέµατα 
� ενίσχυση της γνώσης επιστηµόνων σε θέµατα Ευρωπαϊκής πολιτικής 
� αποκατάσταση κτιρίου για τη στέγαση παιδιών µε ειδικές ανάγκες, κινητικές αναπηρίες, άτοµα µε ψυχικά 
    νοσήµατα & µε µαθησιακές δυσκολίες 
� δηµιουργία περιφερειακού δικτύου για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων (γυναικες & παιδιά) 
    στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη µε τη συνεργασία της ∆ΟΜ & UNHCR καθώς & µε τοπικές ΜΚΟ 
� λειτουργία της παιδοπόλεως της Νήσου Πρώτης στα Πριγκηπόννησα 
� ανακαίνιση οίκου περίθαλψης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο Προκόπιο της Καππαδοκίας 
� δηµιουργία κέντρου ανάπτυξης επιχειρηµατικότητος & χειροτεχνίας στη Γιάλοβα που επλήγη από τους 
    σεισµούς του 1999, µε στόχο τη µείωση της ανεργίας των γυναικών & των ατόµων µε ειδικές ανάγκες &  
    την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητος 
� ίδρυση κέντρου επαγγελµατικής κατάρτισης, µεταφορά τεχνογνωσίας σχεδιασµού προγραµµάτων, 
    υλοποίηση πιλοτικών σεµιναρίων κατάρτισης στον τοπικό πληθυσµό 
� αναβάθµιση του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ∆ήµου Mordogan Σµύρνης µε πρόσθετο 
    εξοπλισµό, προετοιµασία ενηµερωτικού οδηγού, υποστηρικτικό υλικό 
� δηµιουργία δοµών επαγγελµατικής κατάρτισης για την καταπολέµηση της φτώχειας, συνεισφορά στη 
    µείωση της ανεργίας και στη µόρφωση των γυναικών        
� προώθηση παγκόσµιων αξιών (ειρήνη, Ολυµπισµός, εθελοντισµός, πολιτισµός) 
� προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου, της κατανόησης µεταξύ των λαών, των θρησκειών & των 
    πολιτισµών που συνυπάρχουν στη Μεσόγειο, καταπολέµηση της βίας, της ξενοφοβίας και του ρατσισµού 
� φεστιβάλ για την προώθηση πολιτισµού, τέχνης & εµπορίου, οργάνωση εκθέσεων  
� διεύρυνση των δυνατοτήτων πολιτιστικής σύµπραξης, διεύρυνση της οργάνωσης & λειτουργίας 
    εκπαιδευτικών Φορέων ξένων Σχολών, µεταφράσεις λογοτεχνικών έργων επιφανών συγγραφέων, 
   διοργάνωση σεµιναρίων    
� παροχή ναυτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης & κατάρτισης 
� σχεδιασµός & δηµιουργία επιχειρησιακών βάσεων δεδοµένων προσβάσιµων µέσω Internet για την 
    ηλεκτρονική διαχείριση οικονοµικών & αναπτυξιακών πληροφοριών 
� δηµιουργία διαδικτύου προώθησης επιχειρηµατικότητος 
� στήριξη πρωτοβουλίας SECI, υποστήριξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
� καταγραφή δραστηριοτήτων έκτακτης & εντατικής γεωργίας, επιλογή βασικών προϊόντων γεωργίας 
    ετήσιων & πολυετών φυτών, µελέτες για την προστασία του περιβάλλοντος & της βιοποικιλότητος   
� εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητος, προετοιµασία για την εγκατάσταση & λειτουργία πιλοτικού αγροκτήµατος 
    οργανικής γεωργίας & κτηνοτροφίας 
� βελτίωση της απόδοσης των αγροτικών δραστηριοτήτων µέσω αναλύσεων & δοκιµών ώστε να 
    προσδιορισθεί η καταλληλότητα της γεωργικής γης & οι πιο πρόσφορες καλλιέργειες 
� γεωργική αναδιάρθρωση στην περιοχή των ∆αρδανελλίων, της Ίµβρου & της Τενέδου 
� διοργάνωση δηµοσιογραφικού Συνεδρίου αφιερωµένου στον τουρισµό 
� διοργάνωση περιβαλλοντικού Συµποσίου µε τίτλο «Ενώνοντας τους Λαούς & τις Παραδόσεις» 
� έρευνα πεδίου για τη διερεύνηση των πληθυσµών των ειδών (βιοποικιλία), διερεύνηση της δίαιτας & των 
   προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 
� επισκευή Πατριαρχικού Οίκου, τριών Ιερών Ναών της Ίµβρου, κτιρίου της Ιεράς Μητροπόλεως 
    Χαλκηδόνος, εγκατάσταση πυρασφαλείας στο ιστορικό ξύλινο κτίριο του παλαιού ορφανοτροφείου  
    της Πριγκήπου  
� παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για το περιβάλλον & τη βιώσιµη ανάπτυξη, διδασκαλία µε θέµα τη διεθνή 
    συνεργασία για το περιβάλλον, τη γεωργία & την ανάπτυξη της υπαίθρου 
� ηλεκτρονική µάθηση στον τοµέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έκδοση CD & βιβλίων για  
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    περιβαλλοντική εκπαίδευση 
� κείµενα από Βαλκάνιους συγγραφείς για την προβολή του Βαλκανικού περιβάλλοντος ως χώρου 
    συµφιλίωσης & συνεργασίας των Βαλκανικών λαών µε σκοπό τη βιώσιµη ανάπτυξη & την προστασία του  
    περιβάλλοντος  
� κατάρτιση γυναικών που διαβιούν στην υποβαθµισµένη περιοχή “Gazi Mahallesi” της Κωνσταντινούπολης, 
    τµήµατα δηµιουργικών δραστηριοτήτων για γυναίκες & παιδιά 
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
 

 
 

Επιλέξιµοι τοµείς προτεραιότητος έτους 2005 
 

 
1. Κοινωνικός Τοµέας 
1.1. Υγεία  
1.1.1. ∆ράσεις στον τοµέα της προληπτικής ιατρικής 
1.1.2. Βελτίωση υποδοµών νοσοκοµείων  
1.1.3. Κατασκευή και εξοπλισµός ιατρικών κέντρων και κέντρων υγείας και ίδρυση εξειδικευµένων νοσοκοµειακών 
          µονάδων 
2.1. Εκπαίδευση  
2.1.1. Κατασκευή και αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, παροχή εξοπλισµού 
2.1.2. Κατασκευή κέντρου κατάρτισης, παροχή εξοπλισµού και ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, σύνδεση του  
          παραγωγικού ιστού της χώρας µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 
2. Ενέργεια 
3.1. ∆ράσεις στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακή ενέργεια) 
3. Πολιτιστικά 
3.1. ∆ράσεις για ενδυνάµωση πολιτιστικών θεσµών και ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων 
3.2. Αποτύπωση, σχεδιασµός αναστηλώσεων και ανακατασκευές ιστορικών µνηµείων. 
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14.2.5 Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η 

 
Η Ελλάς διατηρεί κατά παράδοση ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις µε τις χώρες της  Λατινικής 
Αµερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ), παρά τη µεγάλη γεωγραφική απόσταση που τη χωρίζει 
από αυτές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η «Ελληνική Κλασσική Παιδεία» αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος του εκπαιδευτικού συστήµατος αρκετών χωρών της Λατινικής Αµερικής 
και χαίρει µεγάλης εκτιµήσεως. 

 

 
 

Επιπλέον, η θετική παρουσία των Ελληνικών παροικιών σε πολλές χώρες της ΛΑΚ, 
λειτουργεί ως γέφυρα αµοιβαίας πολιτιστικής ανταλλαγής και συνεργασίας. Η Χώρα µας και 
οι χώρες ΛΑΚ συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο των ∆ιεθνών Οργανισµών. Η αφοσίωση 
αµφοτέρων στις Αρχές και τους Κανόνες του ∆ιεθνούς  ∆ικαίου και τις αποφάσεις των  
∆ιεθνών  Οργανισµών διευκολύνει περαιτέρω τη σχετική συνεργασία. 
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Η Ελλάς παρέχει την πλήρη υποστήριξή της σε πρωτοβουλίες για δηµιουργικό διάλογο µε 
στόχο την ειρηνική  επίλυση των διαφορών στην περιοχή των χωρών ΛΑΚ, καθώς και τον 
περιορισµό των αρνητικών συνεπειών των διεθνών ή περιφερειακών οικονοµικών κρίσεων 
και των φυσικών καταστροφών στις οικονοµίες τους,  ενώ στηρίζει κάθε προσπάθεια 
περαιτέρω εκδηµοκρατισµού και σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  
 

 
               
Παράλληλα, υποστηρίζει σταθερά τις προσπάθειες των χωρών της περιοχής στον αγώνα 
κατά του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς που πλήττει την κοινωνική συνοχή. Η 
Χώρα µας παρακολουθεί µε µεγάλο ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της 
περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης στην περιοχή.  
 
Πέραν της στήριξης αυτών των προσπαθειών η Ελλάς υποστηρίζει διµερώς και 
χρηµατοδοτεί, στο µέτρο των δυνατοτήτων της, προγράµµατα ανθρωπιστικής και 
αναπτυξιακής βοήθειας. 
 
Η συνολική διµερής ODA που παρασχέθηκε το έτος 2004 στις χώρες Κατηγορίας Ι της 
Αµερικανικής ηπείρου (χώρες ΛΑΚ) ανήλθε σε 20,96 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ (βλέπε ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [Γ]), εκ των οποίων 20,73 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή τεχνικής συνεργασίας 
και 0,23 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή επείγουσας βοήθειας.  
 
Ενδεικτικά, οι κυριότερες δράσεις αναπτυξιακής βοήθειας (δεν υπάρχουν χώρες 
προτεραιότητος στην ήπειρο αυτή) ήταν οι ακόλουθες: 
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ΚΟΥΒΑ 
 
 

 

 
 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΚΟΥΒΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 12191 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,10 0,12 
2 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,55 
3 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (υποτροφίες) * * 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ 

 

 
0,55 

 
0,68 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

 
 

ΑΪΤΗ 
 

 

 
 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΑΪΤΗ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 
2 72010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 0,10 0,12 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΪΤΗ 

 

 
0,54 

 
0,67 

 
 

 
 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

 

 
 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,01 0,01 
2 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
3 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,01 0,02 
4 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
5 15050 ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,03 0,04 
6 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 
7 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (υποτροφίες) 0,03 0,03 
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8 72020 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (στη δωρήτρια χώρα) * * 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
 

 
0,52 

 
0,65 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

 
 

ΓΡΕΝΑ∆Α  

 

 
 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΓΡΕΝΑ∆Α κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 
2 72010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 0,08 0,10 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΕΝΑ∆Α 

 

 
0,52 

 
0,64 

 
 

 
 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ   

 

 
 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 15050 ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,07 0,08 
2 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 
3 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (υποτροφίες) * * 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

 

 
0,50 

 
0,63 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 
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14.2.6 Ω Κ Ε Α Ν Ι Α 

 
Για ιστορικούς και γεωγραφικούς λόγους οι σχέσεις της Ελλάδος µε τις χώρες της Ωκεανίας 
διαφέρουν σηµαντικά ως προς το βαθµό ανάπτυξης. Με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 
η Χώρα µας διατηρεί στενές σχέσεις λόγω κυρίως της πολυάριθµης και σηµαντικής 
οµογένειας αλλά και της συµπαράταξης στους δύο Παγκοσµίους Πολέµους. Σε γενικές  
γραµµές οι σχέσεις της Ελλάδος µε την ευρύτερη περιοχή αναπτύσσονται σήµερα µε ταχείς 
ρυθµούς, τόσο στον πολιτικό όσο και στον οικονοµικό τοµέα.  

 

 
 
Η Χώρα µας παρέχει την πλήρη υποστήριξή της σε πρωτοβουλίες για δηµιουργικό διάλογο 
µε στόχο τον τερµατισµό όλων των υπαρχόντων διαφορών ή και συγκρούσεων, την 
αποφυγή των αρνητικών συνεπειών των διεθνών ή περιφερειακών οικονοµικών κρίσεων και 
των φυσικών καταστροφών στις οικονοµίες των χωρών του Ειρηνικού , τον εκδηµοκρατισµό 
µέσω θεσµικών αλλαγών, τη µάχη κατά της παράνοµης καλλιέργειας και εµπορίας 
ναρκωτικών, και τις προσπάθειες εξασφάλισης του σεβασµού των αρχών του διεθνούς 
δικαίου. Η Ελλάς παρακολουθεί µε µεγάλο ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες για πρόοδο στην 
περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση της περιοχής. 
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Χώρες Κατηγορίας   ΙΙ   (Part II της DAC) 
 

 
Στις χώρες Κατηγορίας ΙΙ (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [VΙ]) δαπανήθηκαν 50,64 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 
40,76 εκατ. ΕΥΡΩ, δηλαδή 14,29% της συνολικής διµερούς αναπτυξιακής βοήθειας 
(ODA/OA) που ανήλθε σε 354,45 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 285,30 εκατ. ΕΥΡΩ (βλέπε ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [Β]). 
 
 

14.2.7 ΧΩΡΕΣ ΚΑΚ / ΚΑΕ 
 
Η συνολική διµερής OA που παρασχέθηκε στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης και στις χώρες της Κοινοπολειτείας Ανεξαρτήτων Κρατών [χώρες ΚΑΚ/ΚΑΕ 
Κατηγορίας ΙΙ] (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [VΙ]), ανήλθε σε 36,94 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ (βλέπε ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [∆]), εκ των οποίων 22,47 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή τεχνικής συνεργασίας 
και 8,32 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή επείγουσας βοήθειας.  

 
Ενδεικτικά, οι κυριότερες δράσεις αναπτυξιακής βοήθειας (δεν υπάρχουν χώρες 
προτεραιότητος στην κατηγορία αυτή) ήταν οι ακόλουθες: 

 
 

 
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
 

 

 
 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,64 0,79 
2 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,42 0,53 
3 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,74 0,92 
4 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,32 0,40 
5 11420 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
6 11430 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,03 0,04 
7 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΞΑΣΚΗΣΗ 0,10 0,13 
8 13040 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
0,01 0,01 

9 14040 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΤΑΜΩΝ 0,02 0,03 
10 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,11 0,13 
11 15050 ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ * * 
12 15063 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,05 0,06 
13 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,29 0,36 
14 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,46 0,57 
15 21040 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 3,90 4,85 
16 23064 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 0,10 0,12 
17 25010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
0,04 0,05 

18 31181 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,04 0,04 
19 33181 ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,06 0,07 
20 33210 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,03 0,03 
21 41030 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΙΑ 0,01 0,02 
22 41040 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ 0,01 0,02 
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23 41081 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,04 0,05 
24 41082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 0,08 0,10 
25 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,24 0,30 

26 71010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1,76 2,18 
27 72020 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 0,04 0,05 
28 99810 ΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 0,03 0,03 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

 
9,56 

 
11,88 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 
 

 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 
 

 

 
 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11120 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,04 0,05 
2 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,26 0,33 
3 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,18 0,22 
4 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,31 0,38 
5 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,13 0,16 
6 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΞΑΣΚΗΣΗ 0,16 0,20 
7 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,11 0,13 
8 15040 ΚΡΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,08 0,09 
9 15050 ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,01 0,02 

10 15063 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,05 0,06 
11 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,16 0,20 
12 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,71 0,88 
13 25010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
* * 

14 31181 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,11 0,13 
15 41030 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΙΑ 0,01 0,02 
16 41040 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ 0,01 0,02 
17 41081 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,01 0,02 
18 41082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 0,03 0,03 
19 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,21 0,26 

20 71010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2,96 3,68 
21 72020 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 0,02 0,02 
22 92000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΚΟ * * 
23 99810 ΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 0,03 0,03 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

 
5,60 

 
6,96 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
 
 

 

 
 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,33 0,41 
2 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,21 0,26 
3 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,37 0,46 
4 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,16 0,20 
5 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΞΑΣΚΗΣΗ 0,01 0,02 
6 13040 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
0,01 0,01 

7 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,10 0,12 
8 15040 ΚΡΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,04 0,05 
9 15050 ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,09 0,11 

10 15063 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,02 0,03 
11 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,46 0,57 
12 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 
13 23064 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 0,33 0,41 
14 31181 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * 0,01 
15 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
0,33 0,41 

16 71010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1,76 2,18 
17 72020 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 0,03 0,03 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

 

 
4,70 

 
5,84 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

 
 

ΡΩΣΙΑ 
 
 

 

 
 
 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στη ΡΩΣΙΑ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,49 0,61 
2 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,33 0,40 
3 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,57 0,71 
4 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,24 0,30 
5 12181 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΞΑΣΚΗΣΗ 0,02 0,02 
6 12240 ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 0,07 0,09 
7 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,01 0,01 
8 15050 ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,08 0,10 
9 16010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,10 0,12 

10 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,47 0,58 
11 31181 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * 0,01 
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12 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
(υποτροφίες) 

0,29 0,35 

13 72010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 0,03 0,04 
14 72020 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 0,11 0,14 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΩΣΙΑ 

 

 
2,81 

 
3,49 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

14.2.8 ΠΙΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 

Η συνολική διµερής OA που παρασχέθηκε στις πιο ανεπτυγµένες από τις αναπτυσσόµενες 
χώρες Κατηγορίας ΙΙ (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [VΙ]), ανήλθε σε 13,70 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ (βλέπε 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [∆]), εκ των οποίων 13,57 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή τεχνικής 
συνεργασίας και 0,06 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ µε τη µορφή επείγουσας βοήθειας.  
 
Η εικόνα που διαµορφώθηκε ήταν η ακόλουθη (δεν υπάρχουν χώρες προτεραιότητος σε 
αυτήν την κατηγορία χωρών):   

 
 
 

ΚΥΠΡΟΣ 
 
 

 

 
 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στην ΚΥΠΡΟ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,03 0,03 
2 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,02 0,02 
3 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,03 0,04 
4 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 0,01 0,02 
5 15030 ΝΟΜΙΚΑ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,01 0,01 
6 15050 ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,04 0,05 
7 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 
8 21040 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 0,16 0,19 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

 
0,73 

 
0,91 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 

 
 

ΙΣΡΑΗΛ 
 
 

 

 
 

 
 

Τοµείς αναπτυξιακής βοήθειας χορηγηθείσας στο ΙΣΡΑΗΛ κατά το έτος 2004  
 

 
Α/Α 

 
Κωδικός 

 
Τοµέας Βοήθειας 

∆απάνη 
σε εκατ. ΕΥΡΩ 

∆απάνη 
σε εκ. ∆ολ. 

ΗΠΑ 
1 11110 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 0,04 0,04 
2 11220 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
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3 11240 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
4 11320 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * 0,01 
5 11330 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ * * 
6 15063 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,02 0,02 
7 16061 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 0,44 0,54 
8 41040 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

(υποτροφίες) 
* * 

9 43081 ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
(υποτροφίες) 

0,08 0,09 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

 

 
0,60 

 
0,74 

* ∆απάνη κάτω των 10.000 ΕΥΡΩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµειώσεις:  
� Συγκεντρωτικά, οι κύριοι αποδέκτες καθαρών δαπανών ODA και OA (χώρες Κατηγορίας Ι και ΙΙ) το έτος 

2004 εµφαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ [5]. 
� Οι δαπάνες έτους 2004, διµερούς ODA προς χώρες Κατηγορίας Ι και διµερούς ΟΑ προς χώρες Κατηγορίας 

ΙΙ, κατά είδος βοήθειας, εµφαίνονται στον (ΠΙΝΑΚΑ [3]) και στις (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ [Ε] και [ΣΤ]). 
� Τα είδη της αναπτυξιακής βοήθειας σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της DAC είναι: 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(περιλαµβάνονται) 

• Εµπειρογνώµονες και εξοπλισµός 
      (π.χ. αποστολές ιατρών, νοµικών, στελεχών της ∆ιοίκησης, κλπ., περιλαµβάνεται η    
      ενδεχόµενη αποστολή βοηθητικού εξοπλισµού) 

• Ερευνητικά προγράµµατα και µελέτες 
      (π.χ. χρηµατοδότηση Ιδρυµάτων ή προγραµµάτων για την έρευνα και µελέτη  
      προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι αναπτυσσόµενες Χώρες) 

• Υποτροφίες 
• Κατάρτιση 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
(περιλαµβάνονται) 

• Υποστήριξη Προϋπολογισµού & Ισοζυγίου Πληρωµών για ∆ιαρθρωτική Προσαρµογή 
 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
(περιλαµβάνονται) 

• Κατασκευή & επισκευή διαφόρων έργων & υποδοµών 
• Τεχνική συνεργασία συναρτωµένη µε τα επενδυτικά προγράµµατα  ( Investment Related Tecnhical Co-

operation) 
• Οι ενέργειες προετοιµασίας για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράµµατος 
• Κάθε άλλη δαπάνη που αφορά στην εκτέλεση του επενδυτικού έργου 

 
ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
(περιλαµβάνονται) 

• Αγαθά για άµεση κατανάλωση  ή χρήση (βοήθεια σε είδος)όπως επισιτιστική, έκτακτη, επείγουσα (τρόφιµα, 
φάρµακα, κλινοσκεπάσµατα, κλπ). 

• Κάλυψη ελλειµάτων (βοήθεια σε χρήµα). 
• ∆ωρεές σε ΜΚΟ 
• ∆ιοικητικά Κόστη 
• Ποσά που κατά τον χρόνο καταχώρησης τους δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί µε σαφήνεια η µορφή βοήθειας. 
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15. 
 

 
Τεχνική Συνεργασία 

 

 
 

 
15.1 

 

 
Πολιτικές και πρακτικές «Τεχνικής Συνεργασίας» 
 

 
15.1.1 Αναπτυξιακή βοήθεια µε τη µορφή «Τεχνικής Συνεργασίας» 

 
15.1.1.1 Γενικά 

 
H παρεχόµενη αναπτυξιακή βοήθεια µε τη µορφή «Τεχνικής Συνεργασίας» (Τ.Σ), 
περιλαµβάνει  σειρά δραστηριοτήτων µε αντικείµενο την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, 
µέσω της βελτίωσης δεξιοτήτων, γνώσεων, τεχνογνωσίας και παραγωγικών κλίσεων του 
ανθρώπινου  δυναµικού των αποδεκτριών βοήθειας χωρών.  
 
Κατ’ αυτήν την έννοια, η Τ.Σ περιλαµβάνει: 
� αποστολές εµπειρογνωµόνων ή/και εξοπλισµού στις αποδέκτριες βοήθειας χώρες, στους 

τοµείς της εκπαίδευσης, της υγείας του περιβάλλοντος, της γεωργίας, του πολιτισµού 
κλπ. 

� υποδοχή εκπαιδευοµένων στην Ελλάδα για κατάρτιση,  
� παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό 

επίπεδο, σε φοιτητές από αναπτυσσόµενες χώρες σε Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς 
επίσης και  

� χρηµατοδότηση προγραµµάτων για έρευνα και µελέτη προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν οι αναπτυσσόµενες χώρες. 

 
Τα υπόψη προγράµµατα υλοποιούνται σε χρονικό ορίζοντα από ένα µέχρι πέντε έτη και 
επικεντρώνονται σε δράσεις συνεργασίας, που προωθούν την ανάπτυξη οικονοµικής 
ανεξαρτησίας και την εκπαίδευση - κατάρτιση ανθρωπίνων πόρων στις αναπτυσσόµενες 
χώρες.  
 
Ειδικότερα, η Ελλάς ειδικεύεται κυρίως στην παροχή Τ.Σ του τοµέα «Κοινωνικών Υποδοµών 
και Υπηρεσιών», δηλαδή σε δράσεις κοινωνικής ανάπτυξης, προαγωγής της περίθαλψης, 
της υγείας, της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των πληθυσµών, παροχής 
ποσίµου ύδατος και απολύµανσης, επαγγελµατικής κατάρτισης των νέων και των γυναικών 
για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, οικοδόµησης θεσµών, ενίσχυσης του εκδηµοκρατισµού 
και προώθησης της ισότιµης πρόσβασης των γυναικών στη διαδικασία της ανάπτυξης.    
 
Η αναπτυξιακή βοήθεια µε τη µορφή Τ.Σ που παρέχεται δωρεάν από την Ελλάδα 
περιλαµβάνει τη δηµιουργία οργανωτικών και θεσµικών δοµών, που αποτελούν 
προϋποθέσεις εγγύησης ότι οι δεξιότητες και η τεχνολογία που µεταφέρεται στις αποδέκτριες 
βοήθειας χώρες, θα έχει ουσιαστικές βάσεις και θα επιτρέψει στις χώρες αυτές να 
υλοποιήσουν συναφή προγράµµατα χωρίς εξωτερική βοήθεια, όταν θα έχει λήξει η Ελληνική 
δραστηριότητα.     
 
Συγκεκριµένα: 
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15.1.1.2 Αποστολές εµπειρογνωµόνων 

 
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ο Φορέας υλοποίησης του Ελληνικού 
προγράµµατος/έργου αποστέλλει στο έδαφος της αποδέκτριας χώρας, εµπειρογνώµονα ή 
οµάδα ειδικών, οι οποίοι και µεταλαµπαδεύουν ουσιαστικές δεξιότητες και τεχνογνωσία, σε 
προσωπικό (διαχειριστές, ερευνητές, τεχνικούς, κλπ.) της ενδιαφερόµενης χώρας. Για την 
εξασφάλιση αποτελεσµατικότητος στις περιπτώσεις µεταφοράς τεχνολογίας, λαµβάνεται 
µέριµνα ώστε αυτή να είναι συµβατή και εποµένως κατάλληλη για την περιοχή για την οποία 
προορίζεται.     
 

15.1.1.3 Αποστολές υλικού 
 
Επιπροσθέτως, παρέχεται όπου και όταν απαιτείται, εξοπλισµός και υλικό για την υλοποίηση 
των προγραµµάτων σε περιπτώσεις που η αποδέκτρια χώρα εταίρος αδυνατεί να τα 
παράσχει η ίδια. Η µεταφορά τεχνογνωσίας από Έλληνες εµπειρογνώµονες, περιλαµβάνει 
και την κατάλληλη εκπαίδευση για την ορθή χρήση του εξοπλισµού από προσωπικό της 
αποδέκτριας χώρας.  
 

15.1.1.4 Κατάρτιση 
 
Η κατάρτιση διεξάγεται µέσω της µετακίνησης ανθρώπινου δυναµικού του ∆ηµοσίου ή του 
Ιδιωτικού τοµέα, από τις αποδέκτριες βοήθειας χώρες στην Ελλάδα και την παρακολούθηση 
µαθηµάτων, σεµιναρίων, συνεδρίων κλπ. σε ερευνητικά Ινστιτούτα, εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, 
Νοσοκοµεία, Εργαστήρια κλπ. για τη µελέτη µεθόδων διαχείρισης προγραµµάτων και 
βελτίωση των τεχνικών τους ειδικοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις η Ελληνική συµµετοχή σε 
παρόµοια προγράµµατα έχει επιτρέψει τη δηµιουργία διεθνώς ανεγνωρισµένης 
εξειδικευµένης τεχνογνωσίας. Κατάρτιση διεξάγεται και στο έδαφος των αναπτυσσοµένων 
χωρών από Έλληνες ειδικούς που αποσπώνται από την Ελλάδα. Σε πολλές περιπτώσεις η 
κατάρτιση αφορά προσωπικό εκπαιδευτών µε διάφορες ειδικότητες.     
 

15.1.1.5 Υποτροφίες 
 
Η Ελλάς έχει θεσµοθετήσει ένα εκτεταµένο πρόγραµµα παροχής υποτροφιών µέσω αριθµού 
Κρατικών Φορέων (ΥΠΕΠΘ/ΙΚΥ, ΥΠΕΞ, ΥΠΜΑΘΡΑ, ΥΠΥΓΚΑ). Συνήθως οι υποτροφίες 
καλύπτουν την εκµάθηση της Νέας Ελληνικής γλώσσης και πλήρη φοίτηση σε Τµήµατα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ, ανάλογα µε τα έτη σπουδών που απαιτούνται σε κάθε κατεύθυνση. Υφίστανται 
κανονισµοί για τους υποτρόφους, όσον αφορά στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις τους. Οι 
υπότροφοι οφείλουν να παρακολουθούν κανονικά τα µαθήµατά τους και να προσέρχονται σε 
όλες τις εξεταστικές περιόδους, ώστε να υπάρχει συνέχεια και σταθερότητα στην επίδοσή 
τους. Υποτροφίες µπορούν να διακοπούν, όχι µόνο εξ’ αιτίας έλλειψης ικανοποιητικής 
προόδου στις σπουδές, αλλά και για παράνοµη κατά οποιονδήποτε  τρόπο συµπεριφορά 
των υποτρόφων. Οι υπότροφοι έχουν εκτός των άλλων την ευκαιρία, όχι µόνο να 
απαιτήσουν εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά τον 
Ελληνικό πολιτισµό και τους θεσµούς της Ελληνικής κοινωνίας.  Μετά το πέρας των 
σπουδών τους στην Ελλάδα οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση να επιστρέψουν στις 
πατρίδες τους ώστε να ενισχύσουν την αναπτυξιακή διαδικασία.      
 

15.1.1.6 Μελέτες 
 
Η υλοποίηση προγραµµάτων για έρευνα και µελέτη προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 
αναπτυσσόµενες χώρες χρηµατοδοτείται από την Ελληνική πλευρά µε τη µορφή δωρεάς και 
την προοπτική ότι η τελική µελέτη κατατίθεται προς χρήση στους αρµόδιους Φορείς της 
αποδέκτριας χώρας. Η υπόψη βοήθεια δεν συνδέεται επ’ ουδενί µε την ανάληψη από 
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Ελληνικής πλευράς αντίστοιχων έργων, που ίσως απορρέουν από τις σχετικές έρευνες και 
µελέτες.  
 

15.1.2 Τοπική ιδιοκτησία προγραµµάτων «Τεχνικής Συνεργασίας» 
 
Τα προγράµµατα Τ.Σ επιστατούνται στις πλείστες των περιπτώσεων από προσωπικό 
προερχόµενο από την Ελλάδα αλλά και την αποδέκτρια χώρα. Μετά το πέρας των 
προγραµµάτων η τελική ιδιοκτησία ανήκει στην αποδέκτρια χώρα (local ownership). Εάν οι 
υπόψη χώρες δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις κατάλληλες υποδοµές (π.χ. 
κτίρια) για την παροχή Τ.Σ, τότε αυτές παρέχονται από την Ελληνική πλευρά, µαζί µε τον 
κατάλληλο εξοπλισµό. Πριν από το τέλος εκάστου προγράµµατος αξιολογούνται µια σειρά 
θεµάτων όπως: 
� ο βαθµός επίτευξης των αρχικών στόχων,  
� τα αποτελέσµατα, καθώς και  
� οι προοπτικές οπτικοποίησης (visibility) για την αποδέκτρια χώρα, ως προς το κατά 

πόσο δύναται να αναλάβει τη λειτουργία - διαχείριση του προγράµµατος στο µέλλον.  
 
Στις περιπτώσεις που θεωρείται απαραίτητο, επιµηκύνεται η χρονική διάρκεια του 
προγράµµατος κατά ένα ή και δύο έτη, µε σκοπό την τόνωσή του και την παροχή συνδροµής 
στην αποδέκτρια χώρα, ώστε να το διαχειρισθεί χωρίς βοήθεια από το εξωτερικό.      
 
 

15.1.3 Περιεχόµενο και αποτελέσµατα προγραµµάτων 
«Τεχνικής Συνεργασίας» 

 
Σκοπός της Ελλάδος στο χώρο της ανάπτυξης του κοινωνικού τοµέα, δεν είναι απλώς η 
ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού στο πλαίσιο της βελτίωσης των κοινωνικών υποδοµών, 
αλλά και η υλοποίηση προγραµµάτων προσανατολισµένων στον άνθρωπο και στην 
κοινωνία, µέσω για παράδειγµα της δηµιουργίας οργανώσεων και θεσµών και την ανάπτυξη 
ανθρωπίνων πόρων µε ευρύτητα δεξιοτήτων. 
 
Η Ελλάς αντιµετωπίζει µε σύνθετο τρόπο το χειρισµό θεµάτων που σχετίζονται µε το 
πρόβληµα της φτώχειας. Εκτός της άµεσης στήριξης των φτωχών, αναγνωρίζεται ότι 
απαιτείται αγαστή συνεργασία µεταξύ ανθρώπινου δυναµικού και οργανωτικής ανάπτυξης 
για τη µείωση της φτώχειας. Απαιτείται δηλαδή τα προγράµµατα που στοχεύουν στην 
ανακούφιση των πληθυσµών από τη µάστιγα της φτώχειας, να περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων 
και στήριξη για την οργάνωση κοινοτήτων, µέσω της συµµετοχικής διαδικασίας και της 
εκπαίδευσης κρατικών λειτουργών, ώστε να δραστηριοποιηθούν ουσιαστικά µε τα 
προβλήµατα της φτώχειας.      
 

15.1.3.1 Σχολική εκπαίδευση, τεχνική κατάρτιση, υποτροφίες 
 
Για την HELLENIC AID η έλλειψη πρόσβασης σε αγόρια και κορίτσια σε ποιοτική και 
κατάλληλη εκπαίδευση είναι βασική αιτία της φτώχειας.  Η εκπαίδευση είναι το ισχυρότερο 
όπλο στα χέρια των φτωχών και περιθωριοποιηµένων ανθρώπων που αγωνίζονται να 
απελευθερωθούν από τις διακρίσεις και τις κοινωνικές αδικίες. Σε πολλές περιπτώσεις η 
εκπαίδευση σώζει ζωές και προστατεύει τους ανθρώπους από πολλές ολέθριες ασθένειες 
όπως η φυµατίωση, η ελονοσία και το AIDS.  
 
Παράλληλα η εκπαίδευση των γυναικών προάγει τη µείωση της παιδικής θνησιµότητας και 
του υποσιτισµού, ενώ βελτιώνει σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση των φτωχών 
οικογενειών. Στο πλαίσιο αυτό και µε γνώµονα την ουσιαστική συµβολή στην επίτευξη των 
στόχων της χιλιετίας, η Ελλάς υλοποιεί σειρά εκπαιδευτικών προγραµµάτων Τ.Σ στους 
τοµείς, εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση, βασική εκπαίδευση, προσχολική εκπαίδευση, 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τριτοβάθµια εκπαίδευση.  
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Στην περίπτωση προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης, η 
εκµάθηση εξειδικευµένων δεξιοτήτων µέσω συµβατικών µεθόδων, θεωρείται ότι δεν αποτελεί 
πλέον την καταλληλότερη µέθοδο. Σαν αποτέλεσµα, δηµιουργείται σωρευτικά η ανάγκη 
ύπαρξης οργανώσεων και θεσµών που θα διασφαλίζουν ότι οι δεξιότητες που µεταφέρονται 
στις αποδέκτριες χώρες, αφενός θα τεθούν πάνω σε στέρεες θεσµικές βάσεις και θα έχουν 
ουσιαστικό αποτέλεσµα στο µέλλον και αφετέρου ότι η αποδέκτρια χώρα θα έχει τη 
δυνατότητα να διαχειρισθεί τα προγράµµατα αναπτυξιακής βοήθειας που έχουν υλοποιηθεί 
µετά το τέλος των Ελληνικών δράσεων. 
 
Το πρόγραµµα παροχής κρατικών υποτροφιών της Ελλάδος σε αλλοδαπούς είναι 
πολυσχιδές. Ειδικότερα: 
 
• Υποτροφίες της Υ∆ΑΣ-4 ∆/νσης του ΥΠΕΞ: 
Οι υποτροφίες που παρέχει η Υ∆ΑΣ αφορούν αλλοδαπούς σπουδαστές. Τα δικαιολογητικά 
των υποψηφίων υποτρόφων (για προπτυχιακές σπουδές) είναι τα ακόλουθα: 
 
� Απoλυτήριo λυκείoυ ή ισόβαθµo τίτλo µέσης εκπαίδευσης. 
� Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής της oικείας χώρας πoυ vα δείχvει τηv υπηκoότητα και τηv 

καταγωγή τoυ υπoψηφίoυ και τωv γovέωv τoυ. 
� Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής της χώρας τoυ υπoψηφίoυ ότι o Τίτλoς Σπoυδώv  τoυ  

παρέχει δικαίωµα εγγραφής σε Αvώτατo Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της χώρας έκδoσης τoυ 
τίτλoυ απόλυσης. 

� Συµπλήρωση από τoυς υπoψηφίoυς ειδικoύ εvτύπoυ στo oπoίo vα αvαγράψoυv έως 
τρία Τµήµατα,  ιδίoυ κύκλoυ, πoυ επιθυµoύv vα σπoυδάσoυv, εκτός Θεoλoγικώv, για τις 
oπoίες είvαι αρµόδια η Ε2 ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΞ και Σχoλώv Καλώv Τεχvώv, στις oπoίες 
η εισαγωγή γίvεται µετά από ειδικές εξετάσεις. Η Υ∆ΑΣ εξασφαλίζει θέση σε Σχoλή µε 
σειρά πρoτεραιότητος, βάσει της δήλωσης τoυ υπoψηφίoυ υπoτρόφoυ, αvάλoγα µε τις 
δυvατότητες πoυ κάθε φoρά υπάρχoυv. Ο υπoψήφιoς υπότρoφoς πoυ έχει ήδη θέση σε 
Αvώτατo Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Ελλάδος είvαι υπoχρεωµέvoς vα δηλώσει την ήδη 
υπάρχουσα θέση του. 

 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποτρόφων για µεταπτυχιακές σπουδές είναι: 
� Πτυχίo Σχoλής. 
� Βεβαίωση περί της υπηκοότητος και της καταγωγής τoυ υπoψηφίoυ και τωv γovέωv. 
� Βεβαίωση απoδoχής για µεταπτυχιακές σπoυδές από Αvώτατo Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της 

Ελλάδoς. 
 
Οι παροχές που προσφέρουν οι υποτροφίες: 
� Μηvιαίo επίδοµα υπoτρoφίας τo oπoίo αvέρχεται για τηv περίoδo 2005 – 2006 στo πoσό 

τωv τετρακoσίωv ογδόντα (480) ΕΥΡΩ. Την περίοδο 2004 – 2005 ανερχόταν στο ποσό 
των τετρακοσίων σαράντα (440) ΕΥΡΩ. 

� ∆ωρεάv σίτιση. 
� Απαλλαγή από πληρωµή διδάκτρωv. 
� ∆ωρεάv χoρήγηση τωv βιβλίωv. 
� Χoρήγηση εvός αερoπoρικoύ εισιτηρίoυ επιστρoφής στη χώρα τoυ σε κάθε υπότρoφo 

πoυ τελειώvει τις σπoυδές τoυ. 
 
Η υπoτρoφία για τoυς πρoπτυχιακoύς υπoτρόφoυς χoρηγείται για όλα τα χρόvια φoίτησης 
στη Σχoλή τoυς, µε δυvατότητα παράτασης για έvα ακόµα χρόvo, καλύπτει δε και τo χρόvo 
εκµάθησης της Ελληvικής γλώσσης. Η υπoτρoφία για τoυς µεταπτυχιακoύς υπoτρόφoυς 
χoρηγείται για τρία χρόvια, µε δυvατότητα παράτασης για έvα ακόµα χρόvo, καλύπτει δε και 
τo χρόvo εκµάθησης της Ελληvικής γλώσσης. 
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Οι υποχρεώσεις των υποτρόφων: 
 
Οι υπoτρoφίες για τoυς πρoπτυχιακoύς υπoτρόφoυς αvαvεώvονται κάθε χρόvo υπό τηv 
πρoϋπόθεση ότι oι υπότρoφoι έχουν περάσει επιτυχώς τη δoκιµασία τωv εξετάσεωv σε 
πoσoστό 70% τωv µαθηµάτωv στo πρώτo και δεύτερo έτoς σπoυδώv και 80% τωv 
µαθηµάτωv από τo τρίτo έτoς και µετά. Για τoυς µεταπτυχιακoύς οι υπoτρoφίες αvαvεώvονται 
µετά από σχετικές βεβαιώσεις των επιβλεπόντων καθηγητών, ότι δηλαδή oι υπότρoφoι 
ακoλoυθούν κανονικά τo πρόγραµµα τωv µεταπτυχιακώv σπoυδώv τoυς. Οι υπότροφοι δεν 
έχουν το δικαίωµα να φύγουν από την Ελλάδα κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. 
Επίσης οι υπότροφοι είναι υποχρεωµένοι µετά το τέλος των σπουδών τους να γυρίσουν στην 
πατρίδα τους για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 
 
(στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [XIII] εµφαίνονται οι υπότροφοι της Υ∆ΑΣ κατά χώρα και Σχολή 
φοιτήσεως για τα έτη 2004 & 2005) 
 
• Υποτροφίες της Ε1 ∆/νσης Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ: 
Το Υπουργείο Εξωτερικών, µέσω της Ε1 ∆/νσης είναι αρµόδιο µεταξύ άλλων και για την 
παροχή υποτροφιών σε αλλογενείς φοιτητές, για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 
καθώς και σε επιστήµονες, για µεταπυχιακές σπουδές ή για την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής σε ΑΕΙ της Χώρας µας. Οι υποτροφίες καλύπτουν την εκµάθηση της Νέας 
Ελληνικής γλώσσης και την πλήρη φοίτηση σε Τµήµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ, ανάλογα µε τα έτη 
σπουδών που απαιτούνται για κάθε κατεύθυνση. Χορηγούνται κατ’ έτος περίπου 600 
υποτροφίες σε αλλοδαπούς.  
 
Οι υπότροφοι καλούνται να συµπληρώσουν "απογραφικά δελτία", που διευκολύνουν το 
συστηµατικό έλεγχο της πορείας των σπουδών εκάστου. Η ∆/νση µερίµνησε επίσης για τη 
σύνταξη "κανονισµού" που τίθεται υπόψη των υποτρόφων, ώστε οι τελευταίοι να γνωρίζουν 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.  
 
Οι υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές καλύπτουν :  
� ένα ακαδηµαϊκό έτος προς εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσης, εφ' όσον αυτό είναι 

απαραίτητο 
� χρονικό διάστηµα αντίστοιχο προς τα εκάστοτε έτη φοιτήσεως  
� επιπλέον χρονικό διάστηµα, προς λήψη πτυχίου, δηλαδή µέχρι τον Ιούνιο του εποµένου 

από το τέλος της φοιτήσεως έτους.  
Η υποτροφία για τους προπτυχιακούς υποτρόφους ανανεώνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υπότροφος έχει επιτύχει (συνολικώς στις τρεις εξεταστικές περιόδους του έτους) στο 70% 
των µαθηµάτων κατά το πρώτο και δεύτερο έτος και στο 80% των µαθηµάτων από το τρίτο 
έτος και µετά.  
 
Οι υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές καλύπτουν :  
� Ενα ακαδηµαϊκό έτος, προς εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσης, εφ' όσον αυτό είναι 

απαραίτητο  
� ∆ύο έτη σπουδών (µέχρι τον Ιούνιο). Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η έγκριση 

παρατάσεως υποτροφίας για ένα επί πλέον έτος.  
Οι υποτροφίες για τους µεταπτυχιακούς υποτρόφους ανανεώνονται µετά από βεβαίωση του 
επιβλέποντος καθηγητού, ότι ο υπότροφος ακολουθεί ικανοποιητικά το πρόγραµµα των 
σπουδών του. Γενικά, οι υπότροφοι οφείλουν να παρακολουθούν κανονικά τα µαθήµατά 
τους και να προσέρχονται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους, ώστε να υπάρχει συνέχεια και 
σταθερότητα στην επίδοσή τους. Η υποτροφία µπορεί να διακοπεί όχι µόνο για έλλειψη 
ικανοποιητικής προόδου στις σπουδές, αλλά και για παράνοµη ή καθ' οιονδήποτε τρόπο 
ανάρµοστη συµπεριφορά των υποτρόφων.  
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• Υποτροφίες του ΙΚΥ: 
Το Iδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ιδρύθηκε το Μάϊο του 1951 µε τον Α.Ν. 1825 και 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ). Σκοπός του 
να δίδει ευκαιρίες σε νέους επιστήµονες ώστε να παρακολουθούν µεταπτυχιακές σπουδές 
και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αξιοποιούν τις ικανότητες τους και να προσφέρουν 
καλύτερες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο των πατρίδων τους.  
 
Οι υπότροφοι που έκαναν µέχρι τώρα χρήση των ευκαιριών που παρέχει το Ίδρυµα 
ανέρχονται σε χιλιάδες. Σήµερα οι αρµοδιότητες και ευθύνες του ΙΚΥ έχουν αυξηθεί 
σηµαντικά, καθώς διευρύνθηκαν οι υποτροφίες µεταπτυχιακών σπουδών µε την προσθήκη 
των σπουδών εσωτερικού. Προστέθηκαν τα Κοινοτικά Προγράµµατα Erasmus, Lingua, 
Σωκράτης και από 1-1-2000 το Σωκράτης ΙΙ. Επίσης, του ανατέθηκαν να επιµελείται την 
προκήρυξη και διαχείριση διαφόρων άλλων υποτροφιών, οικονοµικών ενισχύσεων, και 
προγραµµάτων για αλλοδαπούς.  
 
Το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες για µεταπτυχιακές-µεταδιδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα σε 
αλλοδαπούς απ’ όλες τις χώρες καθώς και  υποτροφίες για σπουδές στην Ελληνική γλώσσα 
και τον πολιτισµό. Tα πρoγράµµατα τωv µεταπτυχιακών-µεταδιδακτορικών υποτροφιών 
ανακοινώνονται κάθε χρόνο και αφoρoύv σε αλλoδαπoύς από Βαλκαvικές χώρες, χώρες της 
Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης, της Ασίας,  της Αφρικής και της Λατιvικής Αµερικής. 
 
Το Πρόγραµµα Ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού αφορά σε αλλοδαπούς από χώρες της 
Κεντρικής ή Ανατολικής Ευρώπης, ∆ηµοκρατίες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κατόχους 
πτυχίου Ανθρωπιστικών Σπουδών ξένου Πανεπιστηµίου, προς παρακολούθηση σεµιναρίων 
Ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού. 
 
Τα Πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης διοργανώνουν θερινά προγράµµατα 
υποτροφιών Ελληνικής γλώσσης για έξι (6) εβδοµάδες, που χρηµατοδοτούνται µερικώς από 
το ΙΚΥ, για αλλοδαπούς φοιτητές (προπτυχιακούς ή µεταπτυχιακούς) ή πτυχιούχους.  
 

15.1.3.2 Υγεία 
 
Ο τοµέας της υγείας είναι κεφαλαιώδους σηµασίας, καθώς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
δηµιουργίας συνεκτικής κοινωνίας σε περιφερειακό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Σε 
πολλές αναπτυσσόµενες χώρες όµως µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού κινδυνεύει από 
σοβαρότατες ασθένειες (AIDS, φυµατίωση, ελονοσία) άθλιες συνθήκες υγιεινής και 
υποσιτισµό. Συγχρόνως, το υψηλό ποσοστό θανάτων νηπίων και οι δύσκολες συνθήκες 
διαβιώσεως για άτοµα και οικογένειες, παρεµποδίζουν την οικονοµική ανάπτυξη.  
 
Για την αντιµετώπιση της κατάστασης, η Ελλάς χρηµατοδοτεί µεταξύ άλλων, προγράµµατα 
πολιτικής και διοίκησης του τοµέα υγείας, εκπαίδευσης ιατρών σε Ελληνικά Νοσοκοµεία, 
κατάρτισης νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα και στο έδαφος των αποδεκτριών 
χωρών, εκπαίδευσης σε θέµατα υγιεινής, διατροφής εξαθλιωµένων οµάδων του πληθυσµού, 
αντιµετώπισης των σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων, παροχής αρωγής σε 
πάσχοντες από φυµατίωση, ελονοσία και άλλες µεταδοτικές ασθένειες.  
 
Η απόφαση της Ελλάδος να θέσει σε προτεραιότητα την υλοποίηση προγραµµάτων του 
τοµέα υγείας, στοχεύει αφενός στη διασφάλιση της υγιούς διαβιώσεως του πληθυσµού και 
αφετέρου στην αύξηση της παραγωγικότητος στις αναπτυσσόµενες χώρες, στην αύξηση των 
αποταµιεύσεων και των παραγωγικών επενδύσεων και εν τέλει στην ταχύτερη οικονοµική 
ανάπτυξη. Συναφώς, ο περιορισµός των γεννήσεων στις αναπτυσσόµενες χώρες θα έχει ως 
αποτέλεσµα την ταχύτερη ανάπτυξη και τη µείωση της φτώχειας, τόσο σε ατοµικό όσο και σε 
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κοινωνικό επίπεδο, καθώς µικρότερες οικογένειες µπορούν να επενδύσουν µεγαλύτερα 
ποσά για την εκπαίδευση και την υγεία των παιδιών τους. 
  

15.1.3.3 Περιβάλλον 
 
Η Ελλάς θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε 
τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητος. Στο πλαίσιο αυτό η Χώρα µας έχει ενσωµατώσει την 
περιβαλλοντική διάσταση σε πολλές εθνικές  πολιτικές, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της Ε.Ε. 
 
Η ∆ιάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ για την Βιώσιµη Ανάπτυξη απετέλεσε ένα σηµαντικό βήµα 
στις προσπάθειες της ∆ιεθνούς Κοινότητος να εξασφαλίσει ένα βιώσιµο περιβάλλον για τις 
επερχόµενες γενεές. Η Ελλάς πιστεύει ότι η ύπαρξη χρονοδιαγραµµάτων, πρακτικών µέτρων 
εφαρµογής και η δυνατότητα συνεργασίας των κυβερνήσεων µε την κοινωνία των πολιτών 
και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στοιχεία που διέπουν το πρόγραµµα δράσης που 
αποφασίσθηκε στην ανωτέρω ∆ιάσκεψη, θέτουν τη βάση για την αποτελεσµατική προστασία 
του περιβάλλοντος.   
 
Η Ελλάς κύρωσε τον Μάϊο του 2002 το Πρωτόκολλο του Κιότο για τις Κλιµατικές Αλλαγές και 
υποστηρίζει την επικύρωση και τη θέση σε εφαρµογή του από όλες τις χώρες. Εξ ίσου 
σηµαντική είναι η πλήρης εφαρµογή της Σύµβασης για την Βιοποικιλότητα,  όπως και της 
Σύµβασης για την Καταπολέµηση της Απερήµωσης,  στα πλαίσια της οποίας η Ελλάδα είναι  
ενεργό µέλος της οµάδος των χωρών του 4ου Πρωτοκόλλου (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, 
Ελλάς, Τουρκία, Μονακό).  
 
Όλα τα ανωτέρω λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία παροχής αναπτυξιακής βοήθειας µε 
τη µορφή Τ.Σ για την αειφορία του περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζεται η 
επιτυχία των υλοποιούµενων δράσεων προς όφελος της αειφορίας του περιβάλλοντος. Η 
Ελλάς αναγνωρίζει ακόµη ότι απαιτείται περιφερειακή συνεργασία για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή των αρχών της Βιώσιµης Ανάπτυξης και έχει προωθήσει την κατάρτιση 
Μνηµονίων συνεργασίας µε τις γειτονικές χώρες, ενώ έχει έντονη δραστηριοποίηση σε 
περιβαλλοντικά θέµατα µεσογειακού ενδιαφέροντος. 
 
Συναφώς, υλοποιούνται ενέργειες Τ.Σ στους τοµείς, περιβαλλοντική πολιτική και διοίκηση, 
βιοποικιλία, περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατάρτιση και περιβαλλοντική έρευνα.  
 

15.1.3.4 Γεωργία 
 
Η Τ.Σ που παρέχεται από την Ελλάδα στον τοµέα της γεωργίας σκοπό έχει να συνεισφέρει, 
στην αύξηση της παραγωγής τροφίµων, του αγροτικού εισοδήµατος, στη βελτίωση του 
επιπέδου ζωής των αγροτών, στην αποκατάσταση των περιφερειακών ανισοτήτων στο 
εσωτερικό των αποδεκτριών χωρών, στην αποτελεσµατική χρήση των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών και στην αειφορία του περιβάλλοντος.  
 
Το 2004 υλοποιήθηκαν προγράµµατα αναπτυξιακής βοήθειας στους τοµείς, γεωργική 
ανάπτυξη, αγροτική γη, κτηνοτροφική υποστήριξη, αγροτική µεταρρύθµιση, αγροτική 
εκπαίδευση, γεωργικές υπηρεσίες, προστασία αγροτικής γης και έλεγχος, αγροτικοί 
συνεταιρισµοί, ζωικό κεφάλαιο. 
 
Το 75% του παγκόσµιου πληθυσµού που βρίσκεται στο όριο της φτώχειας, διαµένει σε 
αγροτικές περιοχές. Για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσµάτων, οι δράσεις στον 
αγροτικό τοµέα σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός να είναι κατάλληλες για τις 
ιδιαιτερότητες κάθε αναπτυσσόµενης περιοχής και αφετέρου να γίνεται κατάλληλη χρήση των 
επιτόπιων πλουτοπαραγωγικών πηγών της γεωργίας. Λαµβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της αγροτικής φτώχειας η αναπτυξιακή συνεργασία κινείται γύρο από τους 
παρακάτω άξονες: 
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� ανθρωπιστική βοήθεια µε τη µορφή επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας για την 
αντιµετώπιση καταστροφών ή σοβαρών επισιτιστικών κρίσεων 

� προγράµµατα τεχνικής συνεργασίας µε στόχο τη µέσο-µακροπρόθεσµη επισιτιστική 
ασφάλεια 

� προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης για γυναίκες και άνδρες µικροκαλλιεργητές, 
καθώς και για νέους αγρότες  

� εκπαίδευση εκπαιδευτών για διάχυση γνώσεων, πληροφόρησης και για τη βελτίωση του 
προσφεροµένου επιπέδου υπηρεσιών 

� εκπαίδευση τεχνικών, εµπειρογνωµόνων του ∆ηµοσίου Τοµέα της αποδέκτριας χώρας 
σε ζητήµατα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ∆ιεθνούς Εµπορίου και Φυτοϋγειονοµικών και 
Κτηνιατρικών ελέγχων 

� παροχή τεχνογνωσίας και συµβουλευτικής υποστήριξης σε Υπουργεία ή άλλους Φορείς 
για την καλύτερη οργάνωση των Υπηρεσιών τους 

� συνδιοργάνωση ∆ιεθνών Συνεδρίων και Σεµιναρίων µε άλλους ∆ιεθνείς Αναπτυξιακούς 
Φορείς για θέµατα που άπτονται ευθέως µε την καταπολέµηση της φτώχειας 

 
15.1.3.5 Πολιτισµός 

 
Η Ελλάς περιλαµβάνει στα προγράµµατα αναπτυξιακής συνεργασίας που υλοποιεί και 
δράσεις που προωθούν τον πολιτισµό των αποδεκτριών βοήθειας χωρών. Οι υπόψη 
δράσεις έχουν επιλεγεί καθώς η Ελλάς, χώρα µε µακραίωνη ιστορία και πολιτιστική 
κληρονοµιά, είναι πολλή ευαίσθητη σε θέµατα προώθησης του πολιτισµού.  
 
Η Χώρα µας χρηµατοδοτεί δράσεις για κοινωνικά και πολιτιστικά προγράµµατα µε 
προσανατολισµό την ανάπτυξη και σκοπό την παροχή βασικών διευκολύνσεων και την 
επιµόρφωση για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των πολιτών των 
αποδεκτριών βοήθειας χωρών. Ειδικότερα σκοπεύει στην: 
� προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου και της αµοιβαίας γνώσης του πολιτισµού και της 

ιστορίας των λαών  
� προώθηση της δηµιουργικότητος, της διάδοσης σε διακρατικό επίπεδο του πολιτισµού 

και της ελεύθερης κυκλοφορίας της πολιτιστικής έκφρασης, µε ιδιαίτερη έµφαση στους 
νέους, στα κοινωνικώς µειονεκτούντα άτοµα και στην πολιτιστική ποικιλοµορφία  

� αξιοποίηση της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας και ανάπτυξη νέων µορφών πολιτιστικής 
έκφρασης  

� διάδοση της τεχνογνωσίας και προώθηση των ορθών πρακτικών, όσον αφορά στη 
διατήρηση και στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς  

� αναγνώριση του ρόλου του πολιτισµού στην κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη  
� εδραίωση του διαπολιτιστικού διαλόγου και των αµοιβαίων ανταλλαγών µεταξύ 

πολιτισµών  
� ρητή αναγνώριση του πολιτισµού ως οικονοµικού παράγοντα και παράγοντα κοινωνικής 

ένταξης και ιθαγένειας  
� βελτίωση της πρόσβασης και ενθάρρυνση της συµµετοχής του µεγαλύτερου δυνατού 

αριθµού πολιτών των αναπτυσσοµένων χωρών στον τοµέα του πολιτισµού  
 
Επιπροσθέτως, η Ελλάς θεωρεί ότι η ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης αποτελεί 
δυναµική δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Πράγµατι ο πολιτισµός δίνει τη δυνατότητα σε 
µια χώρα, όχι µόνο να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της, αλλά και να αναπτύξει το τουριστικό 
δυναµικό της.  
 
Το έτος 2004 ήταν µοναδικό για την Ελλάδα. Στο πλαίσιο των 28ων Ολυµπιακών Αγώνων και 
των 12ων Παραολυµπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν στην Αθήνα, η Ελλάς υλοποίησε 
µεγάλο αριθµό πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρο τον κόσµο (στις πέντε ηπείρους 
και εντός Ελλάδος) µε σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των 
λαών του κόσµου.  
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Η Ελλάς επεδίωξε να βελτιώσει την προσβασιµότητα, να εµπνεύσει και να παροτρύνει τη 
συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες όσο το δυνατόν περισσοτέρων πολιτών των 
αναπτυσσοµένων χωρών, καθώς ο πολιτισµός αναιρεί την περιθωριοποίηση και προωθεί 
την κοινωνική ένταξη. Άλλωστε, το Ολυµπιακό κίνηµα ανέµενε και παρότρυνε την Ελλάδα, τη 
χώρα όπου αρχικά γεννήθηκαν οι Αγώνες, να εισαγάγει µια νέα εποχή, µια αναγέννηση του 
Ολυµπισµού και των ιδεωδών του µέσω του πολιτισµού. Επρόκειτο για τεράστιο έργο που 
επετεύχθη µέσω µιας τεράστιας πολιτιστικής εκστρατείας. 
 
Οι δράσεις σκόπευαν στην προώθηση παγκόσµιων κοινών αξιών και ιδεωδών, που γίνονται 
κατανοητές σε όλες τις γλώσσες του κόσµου, κυρίως µέσω πολιτιστικών γεγονότων που 
έλαβαν χώρα πριν και κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Σε αυτές περιλαµβάνονταν, 
δευτερεύουσες πολιτιστικές δράσεις κατά τη διάρκεια των λαµπαδηδροµιών, που ήταν οι 
πρώτες που έγιναν και στις πέντε ηπείρους, διεθνείς διασκέψεις, σεµινάρια, συµπόσια, 
τελετές, διαλέξεις, οµιλίες, παροχή εκδόσεων, φυλλαδίων, κινητές Ολυµπιακές εκθέσεις, 
διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις (µη καλλιτεχνικές) και άλλες πολιτιστικές δράσεις.  
 
Το αντικείµενο όλων ήταν η εδραίωση της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, ο φωτισµός 
των παγκόσµιων αξιών του Ολυµπισµού (προώθηση του Ολυµπιακών ιδεωδών), της 
Ειρήνης (προώθηση της εκεχειρίας), του Πολιτισµού (προώθηση του Ολυµπιακού πνεύµατος 
– ευγενής άµιλλα, φιλία, ουµανισµός, παγκοσµιότης, δηµοκρατία) και του Εθελοντισµού 
(θέληση, πείσµα, αφοσίωση). Ολόκληρος ο κόσµος προσκλήθηκε µέσω αυτών των δράσεων 
να προωθήσει τις πανάρχαιες κοινές αξίες. Εκατοµµύρια ανθρώπων συµµετείχαν.          
 

15.1.3.6 Επαγγελµατική Ναυτική Εκπαίδευση 
 
Η Ελλάς παρέχει επίσης Τ.Σ µε τη µορφή επαγγελµατικής ναυτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην Ελλάδα σε αλλοδαπούς ενδιαφερόµενους, µέσω του Υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ). Η αρχική Ναυτική Εκπαίδευση συντελείται σε δέκα (10) 
Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) οι οποίες λειτουργούν σε διάφορες Περιφέρειες της 
Χώρας µας. Οι ΑΕΝ προσφέρουν δωρεάν τέσσερα (4) έτη εξειδικευµένων γνώσεων για τις 
ειδικότητες του Πλοιάρχου και του Μηχανικού του Εµπορικού Ναυτικού. Η οργάνωση 
σπουδών βασίζεται στο σύστηµα της εναλλασσόµενης διαδοχικής εκπαίδευσης (sandwich 
courses) µεταξύ Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Σχολής) και χώρου εργασίας (δύο θαλάσσιες 
εκπαιδευτικές περίοδοι). Με αυτό τον τρόπο οι σπουδαστές εξοικειώνονται τόσο µε το πλοίο 
όσο και µε την εργοδοσία (πλοιοκτήτες). 
 
 
 

 
15.2 

 

 
Προσωπικό και δαπάνες «Τεχνικής Συνεργασίας» 
 

 
Για την υλοποίηση των προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας απασχολείται προσωπικό 
Τ.Σ, που περιλαµβάνει: 
 
� εµπειρογνώµονες εξειδικευµένους σε διάφορους τοµείς όπως σε θέµατα υγείας, 

παιδείας, διοίκησης, νοµικής επιστήµης, δικαιοσύνης, περιβάλλοντος, φυσικών πόρων, 
µεταφορών, εµπορίου, γεωργίας, τουρισµού, κλπ.  

� καθηγητές από την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα της Ελλάδος,  
� άλλο εξειδικευµένο και έµπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό, όσον αφορά στα προγράµµατα 

κατάρτισης, καθώς επίσης και  
� εθελοντές κυρίως στην υλοποίηση των προγραµµάτων των ΜΚΟ.  
 
Στα Άρθρα 14-16 του Ν. 2731/1999 προβλέπεται η παροχή κινήτρων σε όσους επιθυµούν ή 
από τους οποίους ζητείται να συµµετάσχουν σε δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας που 
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υλοποιούνται από Ελληνικούς ΜΚΟ σε αναπτυσσόµενες χώρες. Προβλέπονται επίσης 
κανονισµοί που αφορούν σε θέµατα εκπαίδευσης, προσβλέποντας να προωθηθεί το πνεύµα 
της εθελοντικής εργασίας µεταξύ των νέων και ιδιαιτέρως των φοιτητών. Ακόµη, ο υπόψη 
Νόµος προβλέπει την απονοµή τιµητικών διακρίσεων στις ΜΚΟ, σε µέλη, καθώς και σε 
χορηγούς τους, ως αναγνώριση επιτυχηµένης συµµετοχής σε αποστολές ή ανθρωπιστικές 
δράσεις και ως ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και του πνεύµατος εθελοντικής 
προσφοράς.        
 
Οι δαπάνες ODA/ΟΑ για δράσεις διµερούς Τεχνικής Συνεργασίας, που υλοποιήθηκαν από 
την Ελλάδα κατά τα έτη 2003-2004, κατά γεωγραφική περιφέρεια, παρουσιάζονται 
κατωτέρω, στο ΠΛΑΙΣΙΟ [15- 1].           
 

ΠΛΑΙΣΙΟ 15- 1 
 Έτος 2003 Έτος 2004 

 
Α/Α 

 
Γεωγραφική Περιφέρεια 

∆απάνες  
(σε εκατ. 

∆ολ. ΗΠΑ) 

∆απάνες  
(σε εκατ. 
ΕΥΡΩ) 

∆απάνες  
(σε εκατ. 

∆ολ. ΗΠΑ) 

∆απάνες  
(σε εκατ. 
ΕΥΡΩ) 

 Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// 
1. ΕΥΡΩΠΗ 89,66 79,36 88,54 71,27 
2. ΑΦΡΙΚΗ 6,04 5,35 35,78 28,80 
3. ΑΜΕΡΙΚΗ 0,18 0,16 20,73 16,70 
4. ΑΣΙΑ 20,68 18,30 39,79 32,03 
5. ΩΚΕΑΝΙΑ 0,00 0,00 10,02 8,07 
6. Ακατανέµητα 0,00 0,00 1,00 0,80 
 ΣΥΝΟΛΟ “ODA” 116,56 103,17 195,85 157,65 
 Κρατική Βοήθεια (OA) ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// 

7. ΠΙΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΤΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

1,31 1,16 13,57 10,91 

8. ΧΩΡΕΣ ΚΑΚ/ΚΑΕ 18,66 16,52 22,47 18,09 
 ΣΥΝΟΛΟ “OA” 19,97 17,68 36,03 29,00 

/////////// ////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ “ODA” και “ΟΑ” 136,53 120,85 231,89 186,65 

 
Στο ΠΛΑΙΣΙΟ [15- 2] εµφαίνονται οι δαπάνες ODA/ΟΑ κατά τοµέα βοήθειας και κατά 
γεωγραφική περιφέρεια, για δράσεις διµερούς Τεχνικής Συνεργασίας, που υλοποιήθηκαν 
κατά το έτος 2004.  

Ποσά σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 15- 2 
 Έτος 2004 

 
Α/Α 

 
Γεωγραφική Περιφέρεια 

 

 
Κοινωνικές 

Υποδοµές & 
Υπηρεσίες 

 

 
Οικονοµικές 
Υποδοµές & 
Υπηρεσίες  

 
Τοµείς 

Παραγωγής  

 
Άλλα &  

Πολυτοµεακά 
Προγράµµατα  

 
Σύνολο 

 Κρατική Αναπτυξιακή 
Βοήθεια (ODA) 

///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// 

1. ΕΥΡΩΠΗ 83,81 0,90 0,62 3,21 88,54 
2. ΑΦΡΙΚΗ 33,65 0,00 0,74 1,39 35,78 
3. ΑΜΕΡΙΚΗ 20,65 0,00 0,00 0,08 20,73 
4. ΑΣΙΑ 32,70 1,92 0,84 4,32 39,79 
5. ΩΚΕΑΝΙΑ 10,02 0,00 0,00 0,00 10,02 
6. Ακατανέµητα 0,59 0,00 0,00 0,41 1,00 
 ΣΥΝΟΛΟ “ODA” 181,42 2,83 2,19 9,41 195,85 
 Κρατική Βοήθεια (OA) ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// 

7. ΠΙΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤ. 
ΧΩΡΕΣ 

13,25 0,19 0,00 0,13 13,57 

8. ΧΩΡΕΣ ΚΑΚ/ΚΑΕ 19,85 0,59 0,30 1,73 22,47 
 ΣΥΝΟΛΟ “OA” 33,09 0,78 0,30 1,86 36,03 

////// /////////////////////////////////////// ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// ///////////////////// 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

“ODA” και “ΟΑ” 
214,51 3,61 2,49 11,27 231,89 
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Συνδεδεµένη Βοήθεια  
και  

Συνδεδεµένη Χρηµατοδότηση 
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16. 
 

 
Συνδεδεµένη Βοήθεια και Συνδεδεµένη Χρηµατοδότηση 

 
 

 
16.1 

 

 
Πολιτικές πρακτικές και τάσεις χειρισµού της συνδεδεµένης και µη 
βοήθειας, περιλαµβανοµένης και της θέσης σε εφαρµογή των Νέων 
Μέτρων της DAC στο πεδίο της συνδεδεµένης βοήθειας, σχεδιασµένων 
να περιορίσουν την παραµόρφωση της βοήθειας και του εµπορίου  
 

 
Η Ελλάς δεν διαθέτει µηχανισµούς για την υλοποίηση µεγάλων κρατικών προγραµµάτων και 
έργων αναπτυξιακής συνεργασίας. Στο σύνολό τους σχεδόν οι δραστηριότητες που 
χρηµατοδοτούνται είναι µικρές και το κόστος τους κάτω από το κατώφλι των Οδηγιών της 
Ε.Ε. Πρόκειται κυρίως για πολλά και µικρά προγράµµατα παροχής υπηρεσιών, 
επιµορφωτικών σεµιναρίων και παροχής υποτροφιών, που υλοποιούνται σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, µε σταθερό και χαµηλό κόστος, χωρίς την υπέρβαση των Οδηγιών της 
ΕΕ. Κατά κανόνα δεν κατατµώνται οι δηµόσιες συµβάσεις µε σκοπό την αποφυγή της 
εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών.  
 
Τα τελευταία χρόνια και για την εφαρµογή των Νέων Μέτρων της DAC στο πεδίο της 
συνδεδεµένης βοήθειας, που είναι σχεδιασµένα να περιορίσουν την παραµόρφωση της 
αναπτυξιακής βοήθειας και του εµπορίου, η Ελλάς προέβη στις κατωτέρω ενέργειες:   
� Υιοθέτησε την απόφαση των χωρών µελών της DAC για αποδέσµευση της βοήθειας 

προς τις ΛΑΑΧ εξαιτίας του γεγονότος της σχετικής εξάρτησής τους από τη βοήθεια και 
την σχετικά µεγαλύτερη ανάγκη που έχουν για επιταχυνόµενη πρόοδο προς την 
κατεύθυνση των Στόχων της διεθνούς ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι χώρες µέλη της DAC 
συµφώνησαν να αποσυνδέσουν την ODA που παρέχουν στις ΛΑΑΧ  από την 1-1-2002, 
στους ακόλουθους τοµείς : ισοζυγίου πληρωµών και υποστήριξης του τοµέα 
αναδιάρθρωσης των δοµών, παραγραφής χρέους, βοήθειας τοµεακών και 
πολυτοµεακών προγραµµάτων, παροχής βοήθειας για επενδυτικά προγράµµατα, 
υποστήριξης εισαγωγών και προϊόντων, συµβολαίων εµπορικών υπηρεσιών, και 
παροχής ODA σε ΜΚΟ για δραστηριότητες σχετιζόµενες µε προµήθειες. Σηµειωτέον ότι 
η «αµιγής» τεχνική συνεργασία εξαιρείται από την κάλυψη της παρούσας Πρότασης.  

 
Η θέση της Ελλάδος σε σχέση µε τις άλλες χώρες µέλη της DAC ως προς τον “Reference 
Indicator Matrix”, δείκτη που αφορά στο θέµα της αποσύνδεσης της παρεχόµενης βοήθειας 
στις ΛΑΑΧ για το έτος 2003, είχε ως εξής: (βλέπε και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [XIV] Πίνακας DAC). 
 
Λόγος «Μη Συνδεδεµένης» ∆ιµερούς ODA προς τις ΛΑΑΧ: 
Μη Συνδεδεµένη ∆ιµερής ODA προς ΛΑΑΧ / Συνολική ∆ιµερής ODA προς τις ΛΑΑΧ   
Ελλάς: 0,90 µε σηµείο αναφοράς το 0,60 
 
Σύνθετος ∆είκτης Κατανοµής Βαρών:  
(∆ιµερής ODA προς ΛΑΑΧ / ΑΕΕ χ ποσοστό Μη Συνδεδεµένης ∆ιµερούς ODA προς ΛΑΑΧ) 
+ Πολυµερής ODA προς ΛΑΑΧ / ΑΕΕ 
Ελλάς: 0,03 µε σηµείο αναφοράς το 0,04 
 
� Εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες εναρµόνισης – προσαρµογής των διαδικασιών 

παροχής αναπτυξιακής βοήθειας µε εκείνες της DAC και της Ε.Ε στο πλαίσιο του 2ου 
ΠΠΑΣΒΕ.   
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- Ξεκίνησε να υλοποιείται το ΕΣΟΑΒ, το οποίο εφαρµόζει την αρχή της εταιρικότητος 
στην προώθηση της βοήθειας.   
- Οι επίσηµες προτάσεις έργων υποβάλλονται από τις αποδέκτριες χώρες µε 
τυποποιηµένο «έντυπο αίτησης» και απαιτείται να είναι συµβατές µε τις αρχές της Ε.Ε 
και να συνεισφέρουν επί της εφαρµογής και επί των αρχών της Ένωσης  
- Οι διαδικασίες για τη δηµοπράτηση και την ανάθεση υπηρεσιών, καθώς και οι 
διαδικασίες για τις συµβάσεις προµηθειών και τις συµβάσεις έργων που 
χρηµατοδοτούνται βάσει του ΕΣΟΑΒ, πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το Πρόγραµµα  
PHARE.   
- Αποστέλλονται ανελλιπώς στην Ε.Ε τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας που υπογράφονται, 
στα πλαίσια του ΕΣΟΑΒ, µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Κυβερνήσεων των 
αποδεκτριών χωρών  

� Ορθολογικοποιείται σταδιακά το σύστηµα των παρεχόµενων υποτροφιών σε 
αλλοδαπούς φοιτητές για τη φοίτησή τους σε Ελληνικά Πανεπιστήµια, που αποτελεί 
µέρος της βοήθειας που παρέχει η Ελλάς.  

 
� Σηµαντικό µέρος των µικρής κλίµακας προγραµµάτων της επείγουσας ανθρωπιστικής 

και αναπτυξιακής βοήθειας σε αναπτυσσόµενες και υπό µετάβαση χώρες, υλοποιείται 
από ΜΚΟ και άλλους Φορείς της κοινωνίας των πολιτών, φορείς οι οποίοι δεν µπορούν 
να θεωρηθούν ότι καταστρατηγούν τους κανόνες του ανταγωνισµού της Ε.Ε, καθότι 
έχουν µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και βασίζονται στον εθελοντισµό.  

 
Όλες οι ανωτέρω εξελίξεις αποτελούν χωρίς αµφιβολία, σηµαντικά βήµατα σε πολύ σύντοµο 
χρόνο, προς τον εξορθολογισµό του συνολικού συστήµατος παροχής της αναπτυξιακής 
βοήθειας που παρέχεται σε αναπτυσσόµενες χώρες από την Ελλάδα και αποδεικνύουν 
έµπρακτα την αποφασιστικότητα της Ελληνικής πλευράς να κινηθεί στο πλαίσιο των  
προδιαγραφών παροχής αναπτυξιακής βοήθειας, τόσο της Ε.Ε όσο και της DAC/ΟΟΣΑ.   
 
Όλοι οι Φορείς υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας σχεδιάζουν και 
υλοποιούν προγράµµατα βάσει του Νόµου 2731/1999 και των οδηγιών της DAC, ενώ σε 
κάθε περίπτωση οι διαδικασίες είναι  συµβατές µε τις γενικές διατάξεις και τις  αρχές της 
Συνθήκης της Ρώµης. Κατ’ αυτή την έννοια καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 
τηρούνται οι διαδικασίες και οι Οδηγίες που έχουν θεσπισθεί από την Ε.Ε (Οδηγίες 
93/36/ΕΟΚ, 93/37/ΕΟΚ, 92/50/ΕΟΚ), και την DAC. Οι διατάξεις των Οδηγιών αυτών 
καθορίζουν κατώφλια για τη διαφοροποίηση των διαδικασιών, καθώς και τρόπους 
υλοποίησης έργων και παροχής υπηρεσιών, όπως την υπογραφή διµερών συµφωνιών 
µεταξύ δωρήτριας και αποδέκτριας χώρας µε κοινοποίηση στις Υπηρεσίες της ΕΕ. Οι 
διατάξεις αυτές τηρούνται απαρέγκλιτα. 
 
Όσον αφορά στην υιοθέτηση και εκπλήρωση συγκεκριµένων διαδικασιών υλοποίησης 
δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας ισχύουν τα εξής κριτήρια: αίτηµα της αποδέκτριας 
χώρας για παροχή συγκεκριµένης βοήθειας (ownership/partnership), συµβατότητα µε τις 
αρχές του 2ου ΠΠΑΣΒΕ, αξιολόγηση και αποδοχή των αιτηµάτων µέσα από συγκεκριµένες 
διαδικασίες, όπως η διαµεσολάβηση Ελληνικών MKO, η προ-αξιολόγηση των 
προγραµµάτων, η έγκρισή τους κ.α. 
 
Όλοι οι νεοφώτιστοι Φορείς υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας 
καταβάλουν ουσιαστικές προσπάθειες, ώστε να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα αυξηµένες 
απαιτήσεις προσαρµογής στις διατάξεις της διεθνούς αναπτυξιακής κοινότητας των 
δωρητών. Οι περισσότεροι από αυτούς υλοποιούν προγράµµατα-δράσεις που δεν 
ξεπερνούν σε κόστος το κατώφλι των 0,20 εκατ. ΕΥΡΩ. Συγκυριακές εξαιρέσεις υφίστανται 
σε περιπτώσεις υλοποίησης περιορισµένου αριθµού προγραµµάτων µε κόστος άνω των 
0,20 εκατ. ΕΥΡΩ κυρίως µέσω ΜΚΟ και όταν δεν  υπάρχει άλλη διαθέσιµη εναλλακτική λύση 
κυρίως στον τοµέα της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας.  
 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

321

 
Τα κριτήρια επιλεξιµότητος είναι, η προώθηση στόχων που ενδιαφέρουν τις αποδέκτριες 
βοήθειας χώρες, η βιωσιµότητα των δράσεων, η προστιθέµενη αξία των δράσεων στην 
αναπτυξιακή συνεργασία, τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και η διάχυσή τους, η 
καταπολέµηση της φτώχειας. 
 
Οι συγκυριακές εξαιρέσεις δεν αποτελούν κατ’ ουδένα τρόπο ηθεληµένη ή παγιωµένη 
πολιτική παροχής αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά συγκυριακές συνθήκες, καθώς σε 
πολλές περιπτώσεις για την υλοποίηση εξειδικευµένων δράσεων σε συγκεκριµένες 
αποδέκτριες χώρες, υπάρχει διαθέσιµος µόνον ένας Φορέας µε αντίστοιχη εµπειρία, επίπεδο 
τεχνογνωσίας, προηγούµενη συνεργασία µε την αποδέκτρια  χώρα, καθώς και 
προϋπάρχουσα εµπειρία, σε ανάλογες δράσεις στο αντικείµενο, κατάλληλος για υλοποίηση 
προγράµµατος µε εγγυηµένα ποιοτικά αποτελέσµατα. Επιπλέον, η ανάθεση της υλοποίησης 
προγραµµάτων άνω των 0,20 εκατ. ΕΥΡΩ, που δεν συνδέονται κατ’ ουδένα τρόπο µεταξύ 
τους, προκύπτει ενίοτε και από την άµεση και επείγουσα ανάγκη για υλοποίηση 
προγραµµάτων τεχνικής συνεργασίας και επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στις χώρες 
της Βαλκανικής, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, αντιµετωπίζουν σοβαρότατα προβλήµατα 
κατά καιρούς. 
   
Σηµειώνεται τέλος ότι τα προγράµµατα που ανατίθενται από ορισµένους Φορείς µέσω 
διενέργειας ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βασίζονται στην  ύπαρξη 
«∆ιµερών Πρωτοκόλλων Αναπτυξιακής Συνεργασίας» για χρηµατοδότηση ανάλογων 
προγραµµάτων και εξυπηρετούν την ανάγκη άµεσης ανταπόκρισης της Ελλάδος σε επίµονα 
και επείγοντα αιτήµατα των αποδεκτριών χωρών. 
 
Οι χώρες µέλη της DAC, στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάς, εξαιρούν από την κατάταξη 
της «συνδεδεµένης» και «µη συνδεδεµένης» βοήθειας, τις δαπάνες για «∆ιοικητικό Κόστος» 
και «Τεχνική Συνεργασία». Καταγράφονται δηλαδή µόνο οι δαπάνες «Επενδύσεων», 
«Αναπτυξιακών Σχεδίων» και «Λοιπής Βοήθειας». Το µεγαλύτερο µέρος της παρεχόµενης 
από την Ελλάδα βοήθειας είναι κυρίως πολλά µικρά και χαµηλού κόστους προγράµµατα 
τεχνικής συνεργασίας και επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται από τους 
ΜΚΟ.  
 
Κατόπιν αυτών η εικόνα της Ελλάδος τα έτη 2003 και 2004 ήταν η ακόλουθη: 
Έτος 2003:     
•  «Μη συνδεδεµένη» βοήθεια: 91,39 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ  
• «Μερικώς µη συνδεδεµένη» βοήθεια: 1,16 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
• «Συνδεδεµένη» βοήθεια:  4,74 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
 
Έτος 2004: 
•  «Μη συνδεδεµένη» βοήθεια: 20,79 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ  
• «Μερικώς µη συνδεδεµένη» βοήθεια: 5,90 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
• «Συνδεδεµένη» βοήθεια: 63,87 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ (το ποσό αυτό εµφανίζεται αυξηµένο σε 

σχέση µε το αντίστοιχο του προηγουµένου έτους 2003, επειδή ήταν αυξηµένη το 2004 η 
παροχή βοήθειας σε είδος – επείγουσα ανθρωπιστική – που καταγράφεται ως 
συνδεδεµένη εξ’ ορισµού σύµφωνα µε τις οδηγίες της DAC, αφού αναφέρεται σε αγαθά 
που έχουν αγορασθεί στη δωρήτρια χώρα και είναι έτοιµα για χρήση ή κατανάλωση 
µόλις αφιχθούν στην αποδέκτρια) 
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17. 
 

 
Πολιτική και πρακτική στη διαδικασία προµηθειών 

 
∆εν έχει επέλθει καµία αλλαγή τόσο στην πολιτική όσο και στην πρακτική της διαδικασίας 
προµηθειών που αφορούν σε προγράµµατα αναπτυξιακής συνεργασίας που υλοποιούνται 
από Ελληνικούς Φορείς από την προηγούµενη Ετήσια Έκθεση. 
 

 
17.1 

 

 
Πολιτική προµηθειών 

 
Μόλις το έτος 1997 η Ελλάς ξεκίνησε την υλοποίηση του 1ου ΠΠΑΣΒΕ για την περίοδο 1997-
2001 συµµετέχοντας στις προσπάθειες της διεθνούς αναπτυξιακής κοινότητος για οικονοµική 
και κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσοµένων χωρών και εκείνων µε οικονοµίες σε 
µετάβαση. Το πρόγραµµα αυτό ήταν το πρώτο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα παροχής 
Ελληνικής βοήθειας  και εκπονήθηκε µε βάση τη σχετικά µικρή εµπειρία που είχε αποκτηθεί 
από την παροχή περιορισµένης διµερούς βοήθειας κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 
ετών. Κατά συνέπεια ο χαρακτήρας του ήταν ουσιαστικά πιλοτικός, ενώ προσπάθησε να 
συγκεράσει τα διαρκώς αυξανόµενα – και στις περισσότερες περιπτώσεις άµεσα και 
επείγοντα – αιτήµατα των αναπτυσσοµένων χωρών για παροχή βοήθειας, σύµφωνα µε τα 
διεθνώς ισχύοντα.  
 
Για την υλοποίηση του 1ου ΠΠΑΣΒΕ ψηφίσθηκε ο Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α΄/5-7-1999) ο 
οποίος µεταξύ άλλων καθορίζει και το καθεστώς των προµηθειών που διέπει µέχρι και 
σήµερα την υλοποίηση προγραµµάτων έργων αναπτυξιακής συνεργασίας (Άρθρα 5-7). 
Ειδικότερα προβλέπεται όπως:   
 
 

17.1.1 Συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών εντός Ελλάδος 
 
Προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών µε προϋπολογισµό µέχρι 0,20 εκατ. ΕΥΡΩ ανά 
πρόγραµµα πραγµατοποιούνται µε ευθύνη αυτού που συνάπτει τη σχετική σύµβαση µετά 
από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή µε απευθείας ανάθεση, εάν συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι. Η πρόσκληση περιλαµβάνει το αντικείµενο της προµήθειας ή υπηρεσίας, τον 
προϋπολογισµό και τους όρους συµµετοχής και δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες 
της έδρας του Νοµού όπου εδρεύει το Υπουργείο ή ο Οργανισµός. Η κατακύρωση γίνεται 
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση. Μεταξύ του αναθέτοντος και 
του αναδόχου υπογράφεται σχετική σύµβαση. Για την προµήθεια ή παροχή υπηρεσιών 
προϋπολογισµού άνω των 0,20 εκατ. ΕΥΡΩ ανά πρόγραµµα εφαρµόζονται οι κατωτέρω  
διατάξεις:     
• Προµήθειες: Προεδρικό ∆ιάταγµα 370/1995 
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό 
∆ίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισµού των διαδικασιών για τη σύναψη 
συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών».  
 

• Υπηρεσίες: Προεδρικό ∆ιάταγµα 346/1998 
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992».  
 
Αντίστοιχες µε τις ανωτέρω είναι οι διατάξεις του Ν. 2731/1999 για έργα προϋπολογισµού 
µέχρι ή άνω των 5,00 εκατ. ΕΥΡΩ ανά πρόγραµµα.   
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17.1.2 Συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών στο εξωτερικό  

 
Συµβάσεις µε οικονοµικό αντικείµενο µέχρι 0,02 εκατ. ΕΥΡΩ συνάπτονται µε απευθείας 
ανάθεση, ενώ µέχρι 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ µετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος 
 
Η πρόσκληση περιλαµβάνει το αντικείµενο της σύµβασης, τον προϋπολογισµό και τους 
όρους συµµετοχής και δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες της έδρας της Υπηρεσίας 
του υπαλλήλου που την υπογράφει. Οι Συµβάσεις για προµήθειες, παροχή υπηρεσιών και 
έργα εκτός Ελλάδος συνάπτονται από εκπροσώπους των αρµοδίων Φορέων εκτέλεσης ή 
από τους κατά τόπους αρµοδίους των Ελληνικών ∆ιπλωµατικών ή Προξενικών Αρχών µετά 
από εξουσιοδότηση. Η ανάθεση γίνεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη 
δηµοσίευση. 
 
Σηµειώνεται ότι οι υπόψη διατάξεις του Ν. 2731/1999 που αποτελούν διαφορετική 
νοµοθετική ρύθµιση για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό, 
υφίστανται για να καλύψουν τις ανάγκες υποστήριξης και υλοποίησης µικρών και κυρίως 
τεχνικών έργων (micro projects) επειγούσης φύσεως, στο έδαφος των αποδεκτριών χωρών, 
που έχουν άµεση επίδραση στις τοπικές κοινωνίες. Πρόκειται για διεθνή πρακτική που 
ακολουθούν πολλές από τις δωρήτριες χώρες.   
 
 
 

 
17.2 

 

 
Πρακτική στη διαδικασία προµηθειών 

 
Τα τελευταία χρόνια εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες εναρµόνισης – προσαρµογής των 
διαδικασιών που κινητοποιεί η Ελλάς για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας µέσω της 
διαδικασίας προµηθειών, µε εκείνες της DAC και της Ε.Ε στο πλαίσιο του 2ου ΠΠΑΣΒΕ. 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο [16.1] ανωτέρω. Τα προγράµµατα/έργα 
αναπτυξιακής συνεργασίας εκτελούνται βάσει του Νόµου 2731/1999, των οδηγιών της DAC 
και των γενικών διατάξεων και αρχών της Συνθήκης της Ρώµης.  
 
 

17.2.1 ∆ιµερής επισιτιστική βοήθεια 
 
Ειδικότερα, όσον αφορά στην διµερή «επισιτιστική βοήθεια», σηµειώνεται ότι, η συνήθης 
διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις, εκτός εκτάκτων και ανθρωπιστικού 
χαρακτήρα δράσεων, είναι η προκήρυξη διαγωνισµού από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) 
βάσει του Ν. 2286/1995 περί «Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέως και Ρυθµίσεις Συναφών 
Θεµάτων» και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 394/96. Εφαρµόζεται δηλαδή απαρέγκλιτα η 
νοµοθεσία της Ε.Ε. 
 
Στις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και ανθρωπιστικού χαρακτήρα δράσεων (που οφείλονται 
δηλαδή σε φυσικές καταστροφές ή σε σοβαρές οικονοµικές κρίσεις, που οδηγούν σε 
επισιτιστική ανασφάλεια τον τοπικό πληθυσµό [severe food crises]), αυτές υλοποιήθηκαν 
κατά το παρελθόν (1999-2000) σχεδόν στο σύνολό τους, από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ). Επρόκειτο για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο 
Κοσσυφοπέδιο λόγω της ανάγκης άµεσης παροχής τροφίµων, τόσο στους πρόσφυγες που 
κατέκλυσαν την Αλβανία και την Π.Γ.∆.Μ, όσο και στην Ο.∆. Γιουγκοσλαβίας, 
περιλαµβανοµένου του Κοσσυφοπεδίου. Οι τελευταίες διενεργήθηκαν από ΜΚΟ ή µε απ’ 
ευθείας διαπραγµατεύσεις του ΥΠΑΑΤ. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν:      
� αίτηµα της αποδέκτριας χώρας 
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� διαβουλεύσεις και συντονισµός µε άλλους Φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέως 
για την επιλογή προϊόντων και φορέων υλοποίησης των επί µέρους προγραµµάτων 
(ΥΠΜΑΘΡΑ, ΥΠΕΘΑ, ΥΠΕΞ, ΜΚΟ, Μητροπόλεις κλπ.) 

� υπεύθυνο για την προµήθεια και αποστολή ήταν το ΥΠΑΑΤ σε ορισµένα προγράµµατα, 
καθώς και η Υ∆ΑΣ του ΥΠΕΞ 

 
Η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται στις άλλες περιπτώσεις, δεν ήταν δυνατόν να 
εφαρµοσθεί στις αποστολές προς Αλβανία, Π.Γ.∆.Μ, Ο.∆. Γιουγκοσλαβίας και περιοχή 
Κοσσυφοπεδίου, διότι είναι εξαιρετικά χρονοβόρα (διαρκεί οκτώ µήνες περίπου) και δεν 
επιτρέπει την άµεση αποστολή τροφίµων στους πληθυσµούς που έχουν ανάγκη. 
 
 

17.2.2 Πολυµερής επισιτιστική βοήθεια 
 
Η Ελλάς ως Χώρα Μέλος της Ε.Ε, είναι συνυπογράφον µέλος της «Συνθήκης Επισιτιστικής 
Βοήθειας» 1999 (F.A.C) αλλά και των προγενέστερων Συνθηκών (’95 κλπ). Υπό αυτή την 
ιδιότητά της έχει αναλάβει τη δέσµευση να αποστέλλει ετησίως 10.000 τόνους σιτηρά ή άλλα 
επιλέξιµα προϊόντα, βάσει των διατάξεων της Συνθήκης σε αναπτυσσόµενες χώρες 
χρήζουσες βοήθειας. Αποστολές πραγµατοποιούνται κατά κύριο λόγο στο κέρας της Αφρικής 
(Αιθιοπία, Ερυθραία) λόγω του δοµικού χαρακτήρα της επισιτιστικής ανασφάλειας στην 
περιοχή, αλλά και σε χώρες όπως η Αρµενία και η Γεωργία ή της Βαλκανικής Χερσονήσου 
(Βουλγαρία).   
 
Μέχρι το έτος 2000 οι διαγωνισµοί προκηρύσσονταν από τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ΑΓΕΠ του 
ΥΠΑΑΤ η οποία ήταν αρµόδια για τη διενέργεια «κοινοτικών επισιτιστικών βοηθειών». 
Σηµειώνεται ότι οι κοινοτικές επισιτιστικές βοήθειες διενεργούνται σήµερα από το ΥΠΑΝ 
βάσει της προαναφερθείσας διαδικασίας και είναι πλήρως αποδεσµευµένες.   
 
 

17.2.3 ∆ιµερή Πρωτόκολλα Συνεργασίας  
 
Η Ελλάς θεωρεί ότι η ανάπτυξη αποτελεί ευθύνη των αποδεκτριών της βοήθειας 
αναπτυσσοµένων χωρών και ότι η εξωτερική βοήθεια πρέπει να στοχεύει στην στήριξη των 
προσπαθειών τους ώστε να  αναπτυχθούν τοπικές υποδοµές απαραίτητες για κοινωνική και 
οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και την καταπολέµηση της φτώχειας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό η Χώρα µας έχει υπογράψει ειδικές συµφωνίες εταιρικότητος µε χώρες 
αποδέκτριες βοήθειας, οι οποίες περιλαµβάνουν τους κύριους άξονες κατά µήκος των 
οποίων θα επεκταθεί η προσπάθεια αναπτυξιακής συνεργασίας. Στις συµφωνίες 
εταιρικότητος οι τοµείς για την αναπτυξιακή συνεργασία προβλέπονται βάσει των 
συγκεκριµένων κατά περίπτωση αναγκών των χωρών εταίρων και του συγκριτικού 
πλεονεκτήµατος του Ελληνικού προγράµµατος αναπτυξιακής βοήθειας στην επιλογή 
συγκεκριµένων τοµέων. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι έχουν υπογραφεί διµερή πρωτόκολλα  
συνεργασίας µε τις χώρες, Αλβανία, Βουλγαρία, Ουζµπεκιστάν, Αρµενία, Γεωργία, Ουκρανία, 
Ο.∆. Γιουγκοσλαβίας, Ρουµανία, Π.Γ.∆.Μ, Παλαιστινιακή Αρχή, Κύπρο, Τουρκία, Πολωνία, 
Μαυρίκιος, Ρωσική Οµοσπονδία, Ιράν,  Μολδαβία. 
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18. 
 

 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) 

 

 
 

 
18.1 

 

 
ΜΚΟ ως µέσα υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας 
 

 
Η πολιτική διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας αποτελεί τη βάση για την άσκηση 
διπλωµατίας της κοινωνίας των πολιτών µε τη µορφή ανθρωπιστικής, εκπαιδευτικής, 
πολιτιστικής και περιβαντολλογικής διπλωµατίας. Συγχρόνως η αναπτυξιακή συνεργασία 
αναπτύσσει τις σχέσεις µεταξύ των πολιτών και των κοινωνιών. 
 
Η παροχή αναπτυξιακής συνεργασίας συχνά βοηθά ουσιαστικότερα στην αντιµετώπιση 
προβληµάτων και στη διευθέτηση κρίσεων. Συχνά η Κοινωνία των Πολιτών αποδεικνύεται 
πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσµατική. ∆ηµιουργεί σταθερότητα, διευκολύνει την εγκαθίδρυση 
της ∆ηµοκρατίας, δροµολογεί τη βιώσιµη ανάπτυξη και συµβάλλει στην επίτευξη της ειρήνης 
και της συνεργασίας. Για τους λόγους αυτούς, η Ελληνική εξωτερική πολιτική και η 
HELLENIC AID τα τελευταία χρόνια αποδίδει µεγάλη σηµασία στην πολιτική ∆ιεθνούς 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας µέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) 
βασιζόµενη στις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητος.  
 
Τα τελευταία χρόνια είµαστε µάρτυρες µιας ουσιαστικής αλλαγής ως προς το ρόλο της 
Κοινωνίας των Πολιτών µέσα στο πλαίσιο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Μεγάλος 
αριθµός ΜΚΟ χρηµατοδοτούνται πλέον µε συνεχώς αυξανόµενες πιστώσεις από κράτη και 
∆ιεθνείς Οργανισµούς, καθώς έχει γίνει κοινή συνείδηση ότι οι ΜΚΟ διαθέτουν σηµαντικά 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη διαδικασία παροχής αναπτυξιακής συνεργασίας,  που 
αποτελούν και τα κριτήρια επιλογής τους για υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
Ειδικότερα οι ΜΚΟ: 
� έχουν µικρότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση µε άλλους Φορείς (Κράτη και ∆ιεθνείς 

Οργανισµούς) καθώς σε µεγάλο βαθµό βασίζονται σε εθελοντές  
� είναι σε θέση να χρησιµοποιούν πόρους τόσο από το ∆ηµόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό 

Τοµέα, µε πολλαπλασιαστικό τρόπο 
� κάνουν καλύτερη χρήση των πόρων για την καταπολέµηση της φτώχειας, καθώς 

γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλο δωρητή τις πραγµατικές ανάγκες των κοινοτήτων 
των αποδεκτριών βοήθειας χωρών   

� είναι πιο ευέλικτες, προσαρµόζονται εύκολα και είναι σε θέση να αναλαµβάνουν 
κινδύνους, ιδιαίτερα σε περιοχές συγκρούσεων 

� µπορούν να χορηγήσουν τη βοήθεια απευθείας στους έχοντες ανάγκη, χωρίς τη 
διαµεσολάβηση µεσαζόντων στις αποδέκτριες χώρες 

� προσλαµβάνουν έµπειρο προσωπικό µε σηµαντική τεχνογνωσία χωρίς τους σχετικούς 
περιορισµούς που αντιµετωπίζουν τα Κράτη και οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί. 

 
Στη Χώρα µας η Κοινωνία των Πολιτών δεν ήταν ανεπτυγµένη µέχρι πριν από λίγα χρόνια. 
Παρόλα αυτά παράγοντες όπως, η δίνη της παγκοσµιοποίησης, η κρίση στα Βαλκάνια, η 
οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας µας και ο εκσυγχρονισµός της κοινωνίας, ενίσχυσαν τον 
εθελοντισµό, µε αποτέλεσµα οι ΜΚΟ να κερδίζουν σταθερά έδαφος.  
 
Οι Ελληνικές ΜΚΟ, είτε δραστηριοποιούνται σε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, είτε σε 
δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  
� στις αµιγώς Ελληνικές, που είναι και οι περισσότερες και 
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� σε εκείνες που αποτελούν τα Ελληνικά Τµήµατα ευρύτερων δι-εθνικών οργανώσεων 
(π.χ. «Γιατροί του Κόσµου», «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», 
«Action Αid», κλπ.) 

 
Μεγάλος αριθµός Ελληνικών ΜΚΟ βρίσκονται ακόµη σε εµβρυακό στάδιο και στερούνται 
τεχνογνωσίας και εξειδικευµένου προσωπικού. Ωστόσο, σήµερα αρκετές Ελληνικές ΜΚΟ 
υλοποιούν µεγάλα προγράµµατα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανταγωνίζονται µε 
επιτυχία ΜΚΟ από την Ευρώπη, για τη συγκέντρωση πόρων από ∆ιεθνείς Οργανισµούς. Το 
προσωπικό αυτών των ΜΚΟ χαρακτηρίζεται από επιστηµονική εξειδίκευση, γλωσσοµάθεια, 
επαγγελµατισµό και διεθνή εµπειρία. 
 
Οι πόροι των Ελληνικών ΜΚΟ – όπως και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών - προέρχονται από 
∆ιεθνείς Οργανισµούς, το Κράτος, χορηγίες επιχειρήσεων και συνεισφορές ιδιωτών. 
Υπολογίζεται ότι η εξάρτηση των ΜΚΟ από χρηµατοδοτήσεις ∆ιεθνών Οργανισµών και 
πόρους της διµερούς κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας, ξεπερνά το 50% των συνολικών 
δαπανών τους. Ωστόσο η κατανοµή αυτή (που δεν αποκλίνει από το διεθνή µέσο όρο) δεν 
αφορά στο σύνολο των Ελληνικών ΜΚΟ. Ορισµένες Οργανώσεις όπως το Ελληνικό τµήµα 
των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» και η «Action Αid Ελλάς» βασίζονται περισσότερο στις 
συνεισφορές ιδιωτών παρά στις κρατικές χρηµατοδοτήσεις της Υ∆ΑΣ. 
 
Τα τελευταία δύο χρόνια η αναδιοργανωµένη HELLENIC AID επεδίωξε να δώσει δυναµικό 
παρόν εκεί όπου οι τοπικές κοινωνίες το είχαν ανάγκη, είτε µε προγράµµατα έκτακτης 
ανθρωπιστικής βοήθειας, είτε µε αναπτυξιακά προγράµµατα. ∆ραστηριοποιήθηκε σε 
αναπτυσσόµενες χώρες υλοποιώντας µαζί µε εξειδικευµένες ΜΚΟ προγράµµατα που 
αφορούσαν στο σύνολο σχεδόν των Στόχων της Χιλιετίας. Κτίσθηκαν σχολεία, νοσοκοµεία, 
εγκαταστάθηκαν δίκτυα υδρεύσεως και αρδεύσεως, κατασκευάσθηκαν σύγχρονες υποδοµές 
που συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη, µεταφέρθηκε τεχνογνωσία, εκπαιδεύθηκαν άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά σε επαγγελµατικές δεξιότητες, κλπ. 
 
Η HELLENIC AID επεδίωξε επίσης να βρίσκεται από τις πρώτες ώρες επί του πεδίου σε 
περιοχές που επλήγησαν από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, ώστε να συµβάλλει 
στη διάσωση και στην περίθαλψη των εχόντων ανάγκη, ενώ δραστηριοποιήθηκε σε 
ορισµένες των περιπτώσεων και κατά τη φάση της ανασυγκρότησης.  
 
Στην Υποσαχαρική Αφρική απεστάλη συστηµατικά επισιτιστική βοήθεια, ενώ 
δηµιουργήθηκαν έργα υποδοµής στον τοµέα της παιδείας και της υγείας. Η HELLENIC AID 
βρισκόταν επίσης επί τόπου στο Μπαγκλαντές µετά τις πληµµύρες, στο Ιράν και στο 
Πακιστάν αµέσως µετά τους σεισµούς, στη Λατινική Αµερική µετά το τυφώνα Ιβάν, στο 
Μπεσλάν µετά το τροµοκρατικό χτύπηµα, στο Μαρόκο µετά τις φωτιές και στη 
Νοτιοανατολική Ασία µετά το Τσουνάµι. Στα Βαλκάνια, στο Ιράκ και το Αφγανιστάν η 
HELLENIC AID συνέβαλε στην ανασυγκρότηση, ενώ επίκειται και η ουσιαστική εµπλοκή της 
στην υλοποίηση του “Reconstruction Plan” της Σρι Λάνκα. 
 
Επιδίωξή της HELLENIC AID είναι η ενίσχυση του ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών και η 
συστηµατική συνεργασία µε αυτή σε ένα περιβάλλον που δε θα επιτρέπει την ανάπτυξη 
φαινοµένων προχειρότητος, κερδοσκοπίας και τυχοδιωκτισµού. Η εξυγίανση του θεσµικού 
πλαισίου και η δράση βάσει κανόνων διαφάνειας και αποτελεσµατικότητος επιτρέπει την 
ανάπτυξη και τη ανάδειξη σύγχρονων ΜΚΟ που δρουν συµπληρωµατικά και ενισχυτικά µε 
την Πολιτεία, παράγοντας εντυπωσιακά αποτελέσµατα στο πεδίο της αναπτυξιακής 
διπλωµατίας. 
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18.2 
 

 
Τρόποι, πολιτικές και κριτήρια για συγχρηµατοδότηση προγραµµάτων 
ΜΚΟ 
 

 
Η Ελλάς µέσω της HELLENIC AID δίνει ολοένα και µεγαλύτερη έµφαση στην εµπλοκή της 
κοινωνίας των πολιτών σε θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας. Οι προσπάθειες έχουν 
αποδώσει, µε αποτέλεσµα να έχει δηµιουργηθεί ένας σηµαντικός αριθµός ικανών και σχετικά 
εµπείρων ΜΚΟ οι οποίοι δύνανται να χειριστούν διεθνή αναπτυξιακά θέµατα. Παρόλα αυτά 
πολλοί ΜΚΟ πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους και να αποκτήσουν 
µεγαλύτερη εµπειρία πεδίου στο εξωτερικό και ικανότητα διαχείρισης κρατικών πόρων.  

Η Υ∆ΑΣ - 4 ∆/νση τηρεί το «Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ» της HELLENIC AID. Μέχρι σήµερα έχουν 
εγγραφεί σε αυτό 400 περίπου Ελληνικοί ΜΚΟ. Για την εγγραφή ΜΚΟ στο «Ειδικό Μητρώο» 
απαιτούνται: 
� υποβολή αίτησης  
� κατάθεση εγκεκριµένου καταστατικού 
� κατάθεση βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρµόδια φορολογική Αρχή (ΑΦΜ) 
� παρουσίαση της οργανωτικής δοµής της ΜΚΟ, τόσο σε επίπεδο διοίκησης, όσο και σε 

επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας της, καθώς και βιογραφικά σηµειώµατα των 
διευθυνόντων της 

� για τις µη νεοσυσταθείσες ΜΚΟ, κατάθεση επικυρωµένων αντιγράφων της αναλυτικής 
κατάστασης εσόδων – εξόδων των δύο προηγουµένων ετών που συνυποβάλλεται µε τη 
φορολογική δήλωση 

� κατάθεση (εφόσον υπάρχουν) εγγράφων, προγραµµάτων ή άλλων στοιχείων και 
βεβαιώσεων από τα οποία να προκύπτει η διεθνής εµπειρία της ΜΚΟ – τουλάχιστον 
κατά την παρελθούσα διετία – από την υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων, κάθε 
µορφής, στο εξωτερικό 

� κατάθεση (εφόσον υπάρχουν) εγγράφων ή άλλων στοιχείων, από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι η ΜΚΟ έχει χρηµατοδοτηθεί από Υπηρεσίες της Ε.Ε ή άλλων ∆ιεθνών 
Οργανισµών και Φορέων ή έχει υπογράψει «συνεταιριστικές συµβάσεις» µε το ECHO 
της Ε.Ε ή άλλους εξειδικευµένους Φορείς.    

 
Για την ενθάρρυνση δηµιουργίας µιας σταθερής βάσης ΜΚΟ εντός Ελλάδος, η Υ∆ΑΣ 
ερµήνευσε ευέλικτα τους όρους εγγραφής. Όµως, για να παραµείνουν οι ΜΚΟ εγγεγραµµένοι 
στο «Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ» απαιτείται να έχουν παραµείνει δραστήριοι στον τοµέα της 
διεθνούς ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των προηγουµένων τριών ετών και να έχουν 
υλοποιήσει έργα και προγράµµατα σε αναπτυσσόµενες χώρες.  
 
Οι Ελληνικοί ΜΚΟ έχουν δηµιουργήσει δύο Οργανισµούς τύπου «οµπρέλλας» µε τη µορφή 
forum, τόπο συνάντησης των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέµατα παροχής διεθνούς 
αναπτυξιακής συνεργασίας και ανταλλάσσουν εµπειρίες και συµπεράσµατα. Κατ’ αυτήν την 
έννοια θα βοηθηθούν οι ΜΚΟ να αυξήσουν τις δυνατότητές τους και να αποκτήσουν 
µεγαλύτερη εµπειρία. Οι Οργανισµοί που υπάρχουν είναι:  
  
� η «Οµοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος» (Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε) 
∆ευτεροβάθµιο συντονιστικό Όργανο των εθελοντικών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε 
ευρύ φάσµα κοινωνικής προσφοράς. Ιδρύθηκε το 1996, σαν ανταπόκριση στην ανάγκη για 
συντονισµένη δράση των ΜΚΟ για την επίτευξη κοινών στόχων και σκοπών, όπως η 
αποτελεσµατικότερη προώθηση του έργου και των δράσεων των επί µέρους εθελοντικών 
οργανώσεων. Μέλη της ΟΕΜΚΟΕ είναι δεκάδες Φορείς που ενεργοποιούνται σε διάφορα 
πεδία, όπως: ανθρώπινα δικαιώµατα, πολιτική προστασία, ανθρωπιστική βοήθεια και 
ανάπτυξη σε αναπτυσσόµενες χώρες, κοινωνική αλληλεγγύη σε πρόσφυγες – µετανάστες, 
περιβάλλον, πολιτισµός, νέοι, παιδιά, υγεία, πρόνοια, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ.   
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� η «Ελληνική Επιτροπή ΜΚΟ για την Ανάπτυξη» ή “Hellenic Committee of NGDOs” 

(Greek Platform) 
∆ευτεροβάθµιο Σωµατείο που λειτουργεί ως ΜΚΟ από το έτος 2000 και έχει µέλη δέκα έξι 
(16) ΜΚΟ, όλα εγγεγραµµένα στο «Ειδικό Μητρώο της Υ∆ΑΣ» που διαθέτουν διεθνή 
εµπειρία. Σκοπός της, µεταξύ άλλων, η προώθηση της ιδέας των ΜΚΟ στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, η συµµετοχή σε προγράµµατα ΜΚΟ, η προώθηση της ιδέας του εθελοντισµού, η 
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας Ελληνικών ΜΚΟ µε αντίστοιχους του εξωτερικού, η 
παροχή υποστήριξης, πληροφόρησης και τεκµηρίωσης προς τις Ελληνικές αναπτυξιακές και 
ανθρωπιστικές ΜΚΟ.  
 
Μία φορά κατ’ έτος η HELLENIC AID αποστέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προς  Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ κλπ. για να αποστείλουν προτάσεις προγραµµάτων για 
έγκριση. Αρχικά, οι προτάσεις αξιολογούνται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Υ∆ΑΣ. 
Κατόπιν σε δεύτερο στάδιο αξιολογούνται από την εννεαµελή «Επιτροπή επιλογής, 
αξιολόγησης και έγκρισης προγραµµάτων», για την τελική έγκριση. Οι Ελληνικοί ΜΚΟ 
απαιτείται να έχουν τουλάχιστον δύο (2) ετών εµπειρία επί του πεδίου κατ’ ελάχιστο, 
κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό και διοικητική εµπειρία, ώστε να δύνανται να υλοποιήσουν 
σηµαντικά προγράµµατα σε αναπτυσσόµενες χώρες.  
 
Σηµειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ εγγράφονται και υπάρχουν διαθέσιµα σε 
ηλεκτρονική µορφή για κάθε ενδιαφερόµενο, τόσο η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
της Υ∆ΑΣ, όσο και το έντυπο αίτησης υποβολής προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας. 
Το υπόψη έντυπο εκπονήθηκε το έτος 2004 και κοινοποιήθηκε το 2005, σε αντικατάσταση 
του «Ειδικού Οδηγού Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων Φορέων της Κοινωνίας των 
Πολιτών».  
   
 
Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης της HELLENIC AID για προγράµµατα ανάπτυξης της 
Υ∆ΑΣ-2 ∆/νσης και αναπτυξιακής εκπαίδευσης της Υ∆ΑΣ-4 ∆/νσης, ανέρχεται κατά κανόνα 
στο 50% του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος. Οι ενδιαφερόµενες ΜΚΟ 
οφείλουν να συµβάλλουν (ίδια συµµετοχή) µε ποσοστό τουλάχιστον 15% σε είδος ή σε 
χρήµα. Σε ορισµένες περιπτώσεις η συγχρηµατοδότηση δύναται να φθάσει στο 75% εφόσον 
τα υπόψη προγράµµατα έργα υλοποιούνται σε χώρες προτεραιότητος της εθνικής 
αναπτυξιακής πολιτικής, υπάρχει σύµπραξη µε νέες ΜΚΟ οι οποίες δεν διαθέτουν διετή 
διεθνή εµπειρία στην υλοποίηση προγραµµάτων έργων σε αναπτυσσόµενες χώρες,  
διαπιστώνεται συµβατότητα µε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της αναπτυσσόµενης χώρας 
και παρέχεται ουσιαστική συµβολή στην καταπολέµηση της φτώχειας. Η παρουσία 
αξιόπιστου τοπικού εταίρου ικανού να διασφαλίσει τη βιωσιµότητα και την τοπική ιδιοκτησία 
των προγραµµάτων µετά το πέρας της εµπλοκής των Ελληνικών ΜΚΟ, αποτελεί ουσιώδη 
συνθήκη για την παροχή χρηµατοδότησης από την Υ∆ΑΣ.   
 
 
Τα προγράµµατα επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας της Υ∆ΑΣ-1 ∆/νσης δύνανται να 
χρηµατοδοτηθούν πλήρως από την HELLENIC AID κατά 100%. Η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωµα διακοπής της χρηµατοδότησης του προγράµµατος και της άµεσης αναστολής 
εκτέλεσής του, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε περιπτώσεις που τίθενται σε κίνδυνο τα 
µέλη των ΜΚΟ. Στις περιπτώσεις αυτές οι ΜΚΟ υποχρεούνται να επιστρέψουν στην 
HELLENIC AID το αδιάθετο ποσό, σύµφωνα µε τις πάγιες ρυθµίσεις του δηµοσίου 
λογιστικού. 
 
Η πολιτική συγχρηµατοδότησης των ΜΚΟ συνεχίσθηκε τα έτη 2004 και 2005 από την Υ∆ΑΣ 
για την υλοποίηση προγραµµάτων και έργων αναπτυξιακής συνεργασίας µε στόχους να: 
� ενισχύσει τόσο τις έµπειρες και εξειδικευµένες ΜΚΟ όσο και τις εν δυνάµει πολλά 

υποσχόµενες νεότερες ΜΚΟ 
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� συγχρηµατοδοτήσει (καλύπτοντας µέρος της ίδιας συµµετοχής) προγράµµατα που είτε 
είχαν ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συγχρηµατοδότηση, είτε υπήρχαν 
σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν και  

� ενισχύσει την οπτικοποίηση (visibility) της Ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας στις 
αποδέκτριες χώρες   

 
Οι βασικοί τοµείς προτεραιότητος των συγχρηµατοδοτούµενων αναπτυξιακών 
προγραµµάτων της Υ∆ΑΣ-2 ∆/νσης για τη χρονική περίοδο 2004-2005 ήταν η ενίσχυση 
προγραµµάτων: 
� του κοινωνικού τοµέα, της πρωτοβάθµιας υγείας, της βασικής εκπαίδευσης και της 

επαγγελµατικής κατάρτισης κυρίως των νέων και των γυναικών 
� προστασίας του περιβάλλοντος, γεωργικής ανάπτυξης, στέγασης και υλικοτεχνικής 

υποδοµής 
� σε τοµείς που δηµιουργούν εισοδήµατα και µειώνουν τη φτώχεια 
� µικρών υποδοµών και τοπικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών για την καταπολέµηση 

της ανεργίας 
� του τοµέα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ισότητος των φύλων, οικοδόµησης δηµοκρατικών 

θεσµών, ενίσχυσης τοπικών κοινωνιών και συµµετοχικής και αποκεντρωµένης 
ανάπτυξης.   

 
Στις τρέχουσες συµπληρωµατικές επιδιώξεις της HELLENIC AID είναι και η ενίσχυση των 
προγραµµάτων των ΜΚΟ που αφορούν στην: 
� Αναπτυξιακή εκπαίδευση 
Ευαισθητοποίηση δηλαδή της κοινής γνώµης, γύρω από τα προβλήµατα του 
αναπτυσσόµενου κόσµου, µέσω δράσεων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, σεµιναρίων  
ενίσχυσης ικανοτήτων, κατάρτισης και εκπαίδευσης για ανάπτυξη επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης (εκθέσεις, συναυλίες, ηµερίδες, κ.λπ.), εκδόσεις 
εκπαιδευτικού υλικού κλπ. 
� Προώθηση του εθελοντισµού  
Ο εθελοντισµός είναι ένα πολύµορφο και δυναµικό σύστηµα όπου η ατοµική ολοκλήρωση 
συναντιέται µε τη συλλογική ευηµερία. Οι µορφές που παίρνει η εθελοντική προσφορά 
σήµερα διευρύνονται διαρκώς και εκτείνονται σε όλο το φάσµα της κοινωνικής ζωής.  
Η εθελοντική δράση αποτελεί η ίδια µια µαθησιακή εµπειρία, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές, 
επικοινωνιακές και επαγγελµατικές δεξιότητες του εθελοντή. Ο ίδιος ο εθελοντής δεν είναι 
µόνο ποµπός αλλά και δέκτης των ωφελειών που απορρέουν από την εθελοντική του δράση.  
Τη διετία 2004-2005 πραγµατοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις που αφορούσαν στον 
εθελοντισµό. ∆ηµόσιοι Φορείς, όπως για παράδειγµα το ΥΠΥΓΚΑ και το ΥΠΕΣ∆∆Α, 
προχώρησαν στο συντονισµό της δράσης τους µε την κοινωνία των πολιτών, δηµιουργώντας 
δίκτυα συνεργασίας µε ΜΚΟ.  
� Προβληµατική των σχέσεων Βορρά – Νότου 
τα οποία υλοποιούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες.       
 
Άλλες επιδιώξεις της Υ∆ΑΣ είναι: 
� η ενίσχυση του αισθήµατος ευθύνης των ΜΚΟ αφενός έναντι της Υ∆ΑΣ και των 

αποδεκτριών βοήθειας χωρών και αφετέρου έναντι των άλλων ΜΚΟ 
� η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ Ελληνικών ΜΚΟ 
� η διεύρυνση της πληροφόρησης της κοινής γνώµης περί αναπτυξιακών θεµάτων, 

πολιτικών των Ελληνικών αναπτυξιακών προγραµµάτων και περί των δραστηριοτήτων 
των ΜΚΟ    

 
Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια για την εξέταση και έγκριση των 
προγραµµάτων που υπέβαλαν ΜΚΟ, ήταν συµβατά µε τα ισχύοντα στην DAC, καθώς και 
στις Υπηρεσίες της Ε.Ε, και ειδικότερα: 
� η καλή γνώση της χώρας και της περιοχής υλοποίησης των προγραµµάτων, των 

τοπικών αναγκών, των συνθηκών και των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται 
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� η δυνατότητα συνεργασίας και συντονισµού µε τοπικές ΜΚΟ, άλλους τοπικούς Φορείς 
ανάπτυξης και η γνώση των επίσηµων προτεραιοτήτων της αποδέκτριας χώρας 

� η δυνατότητα συνεργασίας µε Ευρωπαϊκές ΜΚΟ και ∆ιεθνείς Οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή 

� η ικανότητα της κινητοποίησης της Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών και των εθελοντών 
σε δράσεις αλληλεγγύης για τα προβλήµατα των αποδεκτριών χωρών 

� το επίπεδο τεχνογνωσίας και εµπειρίας 
� η διασφάλιση ότι όλα τα εγκεκριµένα προγράµµατα εµπίπτουν στους στόχους της 

συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής και στις γεωγραφικές και τοµεακές προτεραιότητες 
του 2ου ΠΠΑΣΒΕ 

 
Επιπλέον, τέθηκαν επιπρόσθετα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα υποβαλλόµενα 
από τις ΜΚΟ στην Υ∆ΑΣ προς αξιολόγηση για χρηµατοδότηση προγράµµατα:  
� η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των βασικών αναγκών οικονοµικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης του πληθυσµού των αναπτυσσοµένων χωρών και κυρίως των φτωχότερων 
κοινωνικών στρωµάτων και των ευάλωτων οµάδων (παιδιά, γυναίκες) 

� η βελτίωση της ποιότητας ζωής της οµάδος στόχου και ταυτόχρονα η ενίσχυση της 
ικανότητος του τοπικού πληθυσµού να προωθήσει µε τις δικές του δυνάµεις την 
ανάπτυξη και τη βελτίωση των εισοδηµάτων του 

� η λήψη υπόψη των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και των στόχων που έχουν τεθεί από 
τις κυβερνήσεις και τις αποκεντρωµένες διοικήσεις των αποδεκτριών χωρών 

� η προώθηση της ιδιοκτησίας από τις τοπικές κοινωνίες των αναπτυξιακών 
πλεονεκτηµάτων που δηµιουργούνται από την υλοποίηση των προγραµµάτων 

 
Επιπροσθέτως, επειδή δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα της διαφάνειας και της ροής 
πληροφόρησης, ενώ ενθαρρύνεται η ευρύτερη και συχνότερη επαφή µεταξύ των διαφόρων 
παραγόντων που εµπλέκονται µε την αναπτυξιακή συνεργασία, καθιερώθηκε ειδικό έντυπο 
για την υποβολή των προτάσεων το οποίο υποχρεώνει τις ΜΚΟ  να προσκοµίζουν 
απαραιτήτως: 
� Έγγραφο συµφωνίας µε αξιόπιστη επιτόπια ΜΚΟ, ή απουσία αυτού, έγγραφο από 

τοπική ∆ηµοτική Αρχή. 
� Έγγραφο επίσηµης Κρατικής Αρχής της αποδέκτριας της βοήθειας χώρας, σε 

συνεργασία µε τη ΜΚΟ, για την ανάγκη υλοποίησης του υποβαλλόµενου προγράµµατος. 
� Έγγραφο σύµφωνης γνώµης της πλησιέστερης Ελληνικής ∆ιπλωµατικής Αρχής σχετικά 

µε τη σκοπιµότητα του προγράµµατος. 
 
Συγχρόνως, τροποποιήθηκε ο τύπος της Σύµβασης που συνάπτει η Υ∆ΑΣ µε τις ΜΚΟ, 
θέτοντας πιο δεσµευτικούς όρους για την καλή εκτέλεση των προγραµµάτων. Μεταξύ των 
όρων αυτών περιλαµβάνονται: 
� Η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Τραπέζης για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων των 

οποίων ο προϋπολογισµός υπερβαίνει τα 0,10 εκατ. ΕΥΡΩ. 
� Η υποχρέωση, τόσο κατά την εκτέλεση του έργου, όσο και µετά την ολοκλήρωσή του, 

ανάρτησης σε εµφανές σηµείο της  ένδειξης HELLENIC  AID. 
� Η υποχρέωση του αναδόχου  να δηλώνει στα σχετικά έγγραφα ότι η χρηµατοδότηση του 

προγράµµατος είχε γίνει από την Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του 
Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών 

 
Σηµειώνεται ότι η ύπαρξη των ανωτέρω στοιχείων είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των 
προγραµµάτων από την Υ∆ΑΣ. 
 
Συναφώς, µε την ανωτέρω διαδικασία προώθησης της διαφάνειας:  
� Κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων το σύνολο των Φορέων και των προγραµµάτων 

που έχουν χρηµατοδοτηθεί από το 2000 έως σήµερα. 
� ∆ιενεργούνται συστηµατικοί έλεγχοι για τη διαφανή  και αποτελεσµατική διαχείριση των 

πιστώσεων που δαπανώνται. 
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� Βελτιώνεται το θεσµικό πλαίσιο ώστε να παρέχονται τα εχέγγυα υγιούς και 
αποτελεσµατικής υλοποίησης των προγραµµάτων (π.χ. τα προγράµµατα που 
υποβάλλονται είναι αναπόσπαστα µέρη Σύµβασης που υπογράφεται µεταξύ ΜΚΟ και 
ΥΠΕΞ). Συγχρόνως το ΥΠΕΞ διατηρεί το δικαίωµα διαρκών ελέγχων  της δράσης των 
Φορέων υλοποίησης, καθώς και το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της Σύµβασης σε 
περίπτωση που δε γίνει σωστή υλοποίηση και διεκδικεί την επιστροφή των κονδυλίων.  

 
Το έτος 2004 συνολικό ποσό των χρηµατοδοτήσεων (ODA/OA) που παρεσχέθη από την 
Υ∆ΑΣ µέσω ΜΚΟ για επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια σε χώρες που αντιµετωπίζουν 
φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και για εκτέλεση προγραµµάτων έργων 
βοήθειας αποκατάστασης, αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης, ανήλθε σε 41,96 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
ή 33,77 εκατ. ΕΥΡΩ. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες για παροχή υποτροφιών τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης που χορηγεί το ΥΠΕΞ. 
 
 
 

 
18.3 

 

 
Eιδικός Λογαριασµός του Άρθρου 18 παρ.6 του Ν. 2731/1999  

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 2731/1999 συστάθηκε «Ειδικός 
Λογαριασµός» στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τίτλο «Υπ. Εξωτερικών - Παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες», κατόπιν δηµοσιεύσεως των κατωτέρω Κοινών 
Υπουργικών Αποφάσεων: 
  
� ΚΥΑ των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών Αριθ. 

ΣΤ4/Π/Φ.30/ΑΣ14042 «Περί συστάσεως ειδικού λογαρισµού παροχής ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε τρίτες χώρες», ΦΕΚ 6/Β΄/10-1-2005 και  

 
� ΚΥΑ των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών Αριθ. 

ΣΤ4/Π/Φ.30/ΑΣ14086 «Θέµατα διαχείρισης του ειδικού λογαριασµού παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες», ΦΕΚ 91/Β΄/26-1-2005 – (βλέπε 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA [XV] και [XVI]). 

 
Σκοπός του «Ειδικού Λογαριασµού» είναι να πιστώνεται µε εισφορές και δωρεές από 
Φυσικά, Νοµικά Πρόσωπα, Κράτη, ή ∆ιεθνείς Οργανισµούς, καθώς και νοµίµως 
ανεγνωρισµένες ενώσεις προσώπων ηµεδαπές ή αλλοδαπές.  
 
Από τον υπόψη λογαριασµό χρηµατοδοτείται µέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες 
χώρες και καλύπτονται και άλλοι σκοποί σχετικοί µε τις αρµοδιότητες της Υ∆ΑΣ, όπως η 
συµµετοχή της Ελλάδος στο “Reconstruction Plan” της Σρι Λάνκα.   
 
Ο «Ειδικός Λογαριασµός» κινείται από την Υ∆ΑΣ, η οποία έχει τη µέριµνα σύνταξης ετησίου 
προϋπολογισµού και απολογισµού και της δηµοσίευσής του, για τους προβλεπόµενους 
δηµοσιονοµικούς ελέγχους.  
 
Τα σχετικά δικαιολογητικά κίνησης του «Ειδικού Λογαριασµού» αποστέλλονται µέσω της 
Υ∆ΑΣ στο ΥΠΟΟ (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - ΓΛΚ), ενώ υπόκεινται στον κατασταλτικό 
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
   
Τα στοιχεία κινήσεως του Ειδικού Λογαριασµού µέχρι την 18-11-2005 είχαν ως εξής:   
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ΠΛΑΙΣΙΟ 18- 1 

 
Α/Α 

 
∆ράση 

 

 
Ηµεροµηνία 

∆απάνες 
(ποσά σε 

ΕΥΡΩ) 
1 Έκτακτη εισφορά στον ΟΗΕ για τα θύµατα του «τσουνάµι» στη 

Νότιο-Ανατολική Ασία 
8-2-2005 10.000.000,00  

2 Προµήθεια ιατρικών ειδών , µηχανηµάτων, αναλωσίµων, για 
λειτουργία πλωτής υγειονοµικής µονάδος “Ocean Monarch” στο 
λιµάνι Trincomalee της Σρι Λάνκα 

27-3  
έως  

23-5-2005 

273.123,67 

3 Καταβολή στη ΜΚΟ «Αλληλεγγύη», για τις δράσεις που ανέλαβε 
προς παροχή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας στις χώρες της 
Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Οι δαπάνες αφορούν πληρωµές ναύλων, 
µεταφορικά, έξοδα συσκευασίας, συλλογής, διαλογής των δωρεών 
του κόσµου κ.α. 

27-4  
έως  

17-6-2005 

1.144.873,81 

4 Πληρωµή στην Υπηρεσία Σχεδιασµού Εθνικής Ανάπτυξης (National 
Development Planning Agency, BAPPENAS) Ινδονησίας 

10-8-2005 200.000,00 

5 Πληρωµή σε WFP (World Food Programme) του ΟΗΕ για την 
ανασυγκρότηση της Βόρειας περιοχής της Σρι Λάνκα 

21-9-2005 387.600,00 

6 Πληρωµή για ταυτοποίηση και αναγνώριση θυµάτων από το 
«Τσουνάµι» στην Ταϊλάνδη 

7-10-2005 30.000,00 

7 Πληρωµή εισιτηρίων εθελοντών που συµµετείχαν στην αποστολή 
του πλοίου “Ocean Monarch”  στη Σρι Λάνκα   

13-10-2005 15.295,00 

8 Πληρωµή για εκτελωνισµό πρόσθετης φαρµακευτικής βοήθειας που 
εστάλη το Μάρτιο του 2005 στο πλοίο “Ocean Monarch”   

18-10-2005 997,25 

9 Τµήµα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας αποκατάστασης στο Υπ. 
Παιδείας της Σρι Λάνκα TERM , Tsunami Education Rehabilitation 
Monitor 

27-10-2005 103.390,00 

10 Πληρωµή για πρόσθετο φαρµακευτικό υλικό που είχε αποσταλεί το 
Μάρτιο του 2005 στο πλοίο “Ocean Monarch” 

27-10-2005 645,52 

 Σύνολο ∆απανών 18-11-2005 12.155.925,25 
 Υπόλοιπο Πιστωτικό 18-11-2005 12.503.711,84 
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Τ Ρ Ι ΤΟ 
 

Μ Ε Ρ Ο Σ 
 
 
 
 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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          19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτογραφικό υλικό  
από τις δραστηριότητες  

αναπτυξιακής συνεργασίας 
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19. 
 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 
 
 
 
Σηµείωση:  
 
Στο φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί παρουσιάζεται αριθµός χαρακτηριστικών 
προγραµµάτων – έργων επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, αναπτυξιακής συνεργασίας,  
αναπτυξιακής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης, τα οποία 
υλοποιήθηκαν σε αναπτυσσόµενες και υπό µετάβαση χώρες, κατά τη χρονική περίοδο 2004 
– 2005 από Υπουργεία, ΜΚΟ, κλπ. και µε χρηµατοδότηση από τις πιστώσεις διµερούς 
κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδος. 
 
Ένα µέρος των φωτογραφιών έχει παραχωρηθεί µε την ευγενή φροντίδα των φορέων 
υλοποίησης των αντίστοιχων προγραµµάτων/έργων αναπτυξιακής συνεργασίας, ενώ ένα 
άλλο προέρχεται από το αρχείο της Υ∆ΑΣ.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ  
 

ΚΑΙ  
 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
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Εξασφάλιση ποσίµου ύδατος για τους πρόσφυγες και  

διανοµή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας σε φτωχές οικογένειες  
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «One Earth» 

Σ Ο Υ ∆ Α Ν 
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Προετοιµασία αποστολής ανθρωπιστικής & επισιτιστικής βοήθειας 

σε περιοχές του Ινδικού Ωκεανού που επλήγησαν από το καταστροφικό «τσουνάµι» 
Υλοποίηση: Εκκλησία της Ελλάδος, HELLENIC AID, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

ΝΗΣΟΙ Μ Α Λ ∆ Ι Β Ε Σ,   Σ Ρ Ι   Λ Α Ν Κ Α,  ΝΗΣΟΣ Π Ο Υ Κ Ε,   Ι Ν ∆ Ο Ν Η Σ Ι Α 
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Αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής & επισιτιστικής βοήθειας, εξοπλισµού & εξειδικευµένου προσωπικού 

σε περιοχές του Ινδικού Ωκεανού που επλήγησαν από το καταστροφικό «τσουνάµι» 
Υλοποίηση: Εκκλησία της Ελλάδος, HELLENIC AID, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

ΝΗΣΟΙ Μ Α Λ ∆ Ι Β Ε Σ,   Σ Ρ Ι   Λ Α Ν Κ Α,  ΝΗΣΟΣ Π Ο Υ Κ Ε,   Ι Ν ∆ Ο Ν Η Σ Ι Α 
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Το πλωτό νοσοκοµείο “Ocean Monarch” στελεχωµένο από προσωπικό της HELLENIC AID,  

του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης, καθώς και των ΜΚΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ», «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», «ΚΕΣΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ», «ΚΛΙΜΑΚΑ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΣΩΣΗΣ» 

παράµεινε στην περιοχή Trincomalee της Β.Α. Σρι Λάνκα επί δύο µήνες (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2005).  
Οι εθελοντές από όλους τους Φορείς που συµµετείχαν στην αποστολή  

επετέλεσαν µε ζήλο, αυταπάρνηση και αποτελεσµατικότητα το ανθρωπιστικό τους έργο,  
αποσπώντας τα ευµενή σχόλια της τοπικής κοινωνίας & της διεθνούς κοινότητoς.    

Σ Ρ Ι   Λ Α Ν Κ Α 
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Το εσωτερικό του πλωτού νοσοκοµείου “Ocean Monarch” επί του οποίου λειτούργησαν 4 εξειδικευµένα ιατρεία 

(παθολογικό, γυναικολογικό, παιδιατρικό, µικροεπεµβάσεων) και ιατρικά εργαστήρια (µικροβιολογικό & 
ακτινολογικό) µε τον αντίστοιχο εξοπλισµό. Συµµετείχε προσωπικό της HELLENIC AID, του Υπουργείου Εθνικής 

Αµύνης (µόνιµο ιατρικό & παραϊατρικό προσωπικό), καθώς και των ΜΚΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», 
«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», «ΚΕΣΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ», «ΚΛΙΜΑΚΑ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΣΩΣΗΣ»    

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Σ Ρ Ι   Λ Α Ν Κ Α 
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Υψηλοί προσκεκληµένοι επί του πλωτού νοσοκοµείου “Ocean Monarch”  

Σ Ρ Ι   Λ Α Ν Κ Α 
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∆ραστηριότητες για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ατόµων 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Kλίµακα» 

Β Α Λ Κ Α Ν Ι Κ Ε Σ   Χ Ω Ρ Ε Σ 
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Αποστολή επείγουσας ιατροφαρµακευτικής βοήθειας και ειδών πρώτης ανάγκης,  

για τους σεισµόπληκτους του Πακιστάν. Την αποστολή στελέχωσαν 24 άτοµα, µεταξύ των οποίων 4 ιατροί 
(αναισθησιολόγος, ορθοπεδικός, χειρουργός, παθολόγος), 3 νοσηλευτές και προσωπικό ειδικευµένο σε πρώτες 

βοήθειες, ενώ συµµετείχαν Ελληνικοί Φορείς και ΜΚΟ µε συντονισµό από την HELLENIC AID.  
Π Α Κ Ι Σ Τ Α Ν 
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Παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσµούς του Darfur 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Γιατροί Καρδιάς» 

Σ Ο Υ ∆ Α Ν 
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Παροχή φαρµάκων & ιατρικού εξοπλισµού σε νοσοκοµείο 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Φαρµακοποιοί του Κόσµου» 

Τ Ζ Ι Μ Π Ο Υ Τ Ι 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 

&  
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
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Κατασκευή Σχολείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης «ΟΜΗΡΟΣ» στην περιοχή Κορυτσάς. 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Κατασκευή: ΜΚΟ «∆ίκτυο για τη ∆ηµοκρατία στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη» 

Α Λ Β Α Ν Ι Α 
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∆ηµιουργία δικτύου υδρεύσεως, δικτύου συλλογής, µεταφοράς και διανοµής ποσίµου ύδατος µήκους 19 χλµ.  

Κατασκευή 4 κέντρων εµπλουτισµού πηγών, 4 συλλεκτήρων ύδατος, 4 δεξαµενών & πιεστικού 
αντλιοσταστασίου 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Κατασκευή: ΜΚΟ «Αναπτυξιακή Συνεργασία & Αλληλεγγύη» 

Α Ρ Μ Ε Ν Ι Α 
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Ενίσχυση 5 γυναικείων Συνεταιρισµών που ασχολούνται µε είδη Λαϊκής Τέχνης, τη µεταποίηση τροφίµων,  

το κέντηµα & βιοποριστικές δραστηριότητες (αναβάθµιση & εξοπλισµών δοµών, σεµινάρια, κατάρτιση) 
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 

Υλοποίηση: ΜΚΟ «Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασµού για την Ανάπτυξη ∆ΗΜΗΤΡΑ» 
Π Α Λ Α Ι Σ Τ Ι Ν Ι Α Κ Η    Α Ρ Χ Η 
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Κατασκευή Κτιρίων Σχολικού Συγκροτήµατος «ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΤΙΡΑΝΩΝ»  

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Κατασκευή: ΜΚΟ «Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία» 

Α Λ Β Α Ν Ι Α 
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Κατόπιν της αποστολής φαρµακευτικής βοήθειας, σε συνεργασία µε τη ΜΚΟ «Αλληλεγγύη»  

της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την ανακούφηση των πληγέντων από το τροµοκρατικό κτύπηµα  
σε Σχολικό Συγκρότηµα στη Βόρειο Οσετία (Beslan),  

η HELLENIC AID θα συµβάλλει οικονοµικά στην ανοικοδόµηση του Σχολείου που κατεστράφη.  
Ρ Ω Σ Ι Α 
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Κατασκευή κτιρίου Σχολείου στο χωριό Bonalea-Mantouka 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Κατασκευή: ΜΚΟ «Φίλοι της Αφρικής» 

Κ Α Μ Ε Ρ Ο Υ Ν 
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Εγκατάσταση Πιλοτικού Συστήµατος Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Βρουκέλλωσης 

Τοµείς ∆ηµόσιας Υγείας & Υγείας των Ζώων 
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 

Υλοποίηση: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ), Μεσογειακό Κέντρο Καταπολέµησης Ζωοανθρωπονόσων (ΜΚΚΖ), 
Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Γεωργίας & Αγροτικής Μεταρρύθµισης της Συρίας 

Σ Υ Ρ Ι Α 
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Ανέγερση Σταθµού Πρώτων Βοηθειών, Οικοτροφείου & Πολιτιστικού Κέντρου (Καλλάς)  

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Έλληνες Εθελοντές» 

Π Α Κ Ι Σ Τ Α Ν 
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Κατασκευή κτιρίου Σχολείου “Saint Paul” στην περιοχή Nakabaale  

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Κέντρο ∆ιεθνούς Αλληλεγγύης και Συνεργασίας» 

Ο Υ Γ Κ Α Ν Τ Α 
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Τελετή έναρξης ανακατασκευής του «Κτιρίου Φιλίας Ελλάδος – Βοσνίας Ερζεγοβίνης» στο Σεράγιεβο  
το οποίο είχε υποστεί εκτεταµένες καταστροφές κατά τον πόλεµο και πρόκειται όταν επισκευασθεί  

να στεγάσει την Κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης   
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID (ΕΣΟΑΒ) 

Β Ο Σ Ν Ι Α – Ε Ρ Ζ Ε Γ Ο Β Ι Ν Η 
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Οργάνωση Αγροτουριστικής Επιχείρησης για την ένταξη των γυναικών στην αναπτυξιακή διαδικασία  

Παρασκευή & εµπορία παραδοσιακών προϊόντων  
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 

Υλοποίηση: ΜΚΟ «Ίδρυµα Μεσογειακής Συνεργασίας» 
Σ Υ Ρ Ι Α 
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Προληπτικές εξετάσεις σε παιδιά µαθητές από τους «Γιατρούς της Αγάπης», εµβολιασµοί, παροχή ιατρικής 
φροντίδας σε έκτακτα περιστατικά, προσφορά ασθενοφόρου οχήµατος για την ασφαλή µεταφορά ασθενών 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: Ίδρυµα «Λειτουργοί Υγείας της Αγάπης» 

Λ Α Ϊ Κ Η   ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α   Κ Ο Ν Γ Κ Ο 
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Ανέγερση Σχολείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στη Λουσάκα  

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Κατασκευή: ΜΚΟ «Euronet» 

Z A M B I A 
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Επαγγελµατική κατάρτιση ιατρών ακτινολόγων, παθολόγων, αγροτικών ιατρών,  

νοσηλευτριών & κοινωνικών λειτουργών στην πρακτική της κλινικής εξέτασης του µαστού  
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 

Υλοποίηση: «Ιερό Κοινόβιο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» 
Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α  -  Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Σ 
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Παροχή ιατρικού εξοπλισµού µε στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: «Γιατροί του Κόσµου» 

Ι Ρ Α Ν 
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Υπογραφή Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης του ∆ήµου Κατερίνης µε εκείνον της πόλης Surgut  

Υλοποίηση: ∆ήµος Κατερίνης – ∆ήµος Surgut 
Ρ Ω Σ Ι Α 
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∆ηµιουργία Σχολής επαγγελµατικής κατάρτισης βοηθών νοσοκόµων & 

παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης νοσοκοµείου για την ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας  
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 

Υλοποίηση: ΜΚΟ «Κλίµακα» 
Α Φ Γ Α Ν Ι Σ Τ Α Ν 
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Ανακαίνιση & εκσυγχρονισµός τετραορόφου Σχολικού κτιρίου 
του Λυκείου Ndricim Shehu της πόλης Beles – Νοµού Elbasan  

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Ανθρωπιστική & Αναπτυξιακή Συνεργασία» 

Α Λ Β Α Ν Ι Α 
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Πρόγραµµα δηµιουργίας δικτύου νέων ηγετών από τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
ΜΚΟ: «ΕΛΙΑΜΕΠ» 

Χ Ω Ρ Ε Σ   Ν Ο Τ Ι Ο – Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ 
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Φύτευση ενός εκατοµµυρίου νέων δένδρων σε έκταση 15.000 στρεµµάτων,  

δηµιουργία φυτωρίου για ανάπτυξη νέων δενδρυλλίων  
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «One Earth» 

Α Ι Θ Ι Ο Π Ι Α 
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Ύδρευση & απασχόληση ανέργων σε Χωριά της ∆υτικής Όχθης, περιοχή Jenin  

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Κατασκευή: ΜΚΟ «Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνούς ∆ηµοκρατικής Αλληλεγγύης ΕΕ∆∆Α» 

Π Α Λ Α Ι Σ Τ Ι Ν Ι Α Κ Η   Α Ρ Χ Η 
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Κατασκευή Ορφανοτροφείου για παιδιά φορείς του HIV/AIDS στην πόλη Toukouzou 

Κατασκευή 11 Σχολείων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 

Κατασκευή: ΜΚΟ «Ελληνική ∆ράση Αφρικής» 
Α Κ Τ Η   Ε Λ Ε Φ Α Ν Τ Ο Σ Τ Ο Υ 
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Ανακατασκευή ∆ηµοτικών Σχολείων στο Kravar (Bitola) & στην Banjica (Gostivar) 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Κατασκευή: ΜΚΟ «Κέντρο Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Προοπτική» 

Π. Γ. ∆. Μ. 
 

 
 

 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

373

 

 
 
 

 
Κατασκευή Σχολείου στην περιοχή Galle 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Κατασκευή: ΜΚΟ «Γιατροί Καρδιάς» 

Σ Ρ Ι   Λ Α Ν Κ Α 
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Κατασκευή Ιατρικού Κέντρου της Sweda 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Κατασκευή: οµάδα ΜΚΟ «∆ιεθνές Αναπτυξιακό Κέντρο», «Αναπτυξιακή Συνεργασία & Αλληλεγγύη» 

σε συνεργασία µε την Ορθόδοξη  Μητρόπολη Βόστρας & Χοράν 
Σ Υ Ρ Ι Α 
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Εκπαιδευθείσες Μαίες στο Ελληνο-Αφγανικό Κέντρο Μαιών 

Αναβάθµιση παροχών υγείας για τον πληθυσµό  
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 

Υλοποίηση: ΜΚΟ «Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης» 
Α Φ Γ Α Ν Ι Σ Τ Α Ν 
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Κατασκευή Ιατρικού Κέντρου  

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Κατασκευή: οµάδα ΜΚΟ «∆ιεθνές Αναπτυξιακό Κέντρο», «Αναπτυξιακή Συνεργασία & Αλληλεγγύη» 

Σ Υ Ρ Ι Α 
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Εκσυγχρονισµός της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης “Biblioteka Braja Miladinovci” 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Ιάσων» 

Π.Γ.∆.Μ 
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Προετοιµασία αντιµετώπισης καταστροφών  

Ανέγερση Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου του Ερυθρού Σταυρού της Π.Γ.∆.Μ  
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 

Υλοποίηση: ΜΚΟ «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» 
Π.Γ.∆.Μ 
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Ίδρυση έξι Αναπτυξιακών Κέντρων µε δηµιουργία βιβλιοθηκών & εγκαταστάσεων εργαστηρίων Η/Υ, 

σεµινάρια υγείας & Η/Υ, επιµόρφωση κοινωνικής αγωγής για παιδιά, νέους & γυναίκες 
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 

Υλοποίηση: ΜΚΟ «∆ιεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισµός των Ορθοδόξων Χριστιανών IOCC» 
Π Α Λ Α Ι Σ Τ Ι Ν Ι Α Κ Η   Α Ρ Χ Η 
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Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας & ενδυνάµωση της πρόληψης, ανίχνευσης και ελέγχου επιδηµιών  

Βελτίωση της πρόσβασης σε ιατρικές δοµές για τους φτωχότερους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας. 
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 

Υλοποίηση: ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα Ελλάδος» 
Α Ι Θ Ι Ο Π Ι Α  -  Π Α Λ Α Ι Σ Τ Ι Ν Ι Α Κ Η   Α Ρ Χ Η  
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Ολοκληρωµένη µελέτη στρατηγικής για την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών – 

Σύγχρονη υποδοµή δικτύου κορµού οπτικών ινών – Λειτουργία τοπικού κόµβου Internet & ιστοσελίδας του 
Πανεπιστηµίου “Eqrem Cabej” Αργυροκάστρου 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Humanet» 

Α Λ B A N I A 
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Κτηνιατρο-φαρµακευτική περίθαλψη σε 13.000 αιγοπρόβατα & βοοειδή σε 15 χωριά.  

Γενετική βελτίωση βοοειδών µέσω τεχνητής σπερµατέγχυσης σε 3.500 βοοειδή. 
∆ηµιουργία 8 σταθµών τεχνητής σπερµατέγχυσης στις περιοχές Πρεµετής & Ερσέκας.   

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «∆ιεθνής Συνεργασία για την Ανάπτυξη» 

Α Λ B A N I A 
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Παροχή στοιχειώδους εκπαίδευσης σε παιδιά χωρίων  

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Κέντρο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Αφρικής» 

Μ Π Ε Ν Ι Ν 
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Κατασκευή & αποκατάσταση εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 

Κοµητεία Gbarpolu (Γυµνάσιο Bopolu, ∆ηµοτικό Σχολείο  K.K. Gonah, Γυµνάσιο Gbarma) 
Κοµητεία Grand Cape Mount (Κοινοτικό Σχολείο Mecca) 

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Αction Aid» 

Λ Ι Β Ε Ρ Ι Α 
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Εκπαίδευση δηµοσιογράφων  

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Ένωση Ευρωπαίων ∆ηµοσιογράφων» 

Α Ρ Μ Ε Ν Ι Α 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
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Ενίσχυση κοινωνικά αποκλεισµένων γυναικών  

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Κέντρο Έρευνας και ∆ράσης για την Eιρήνη» 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α 
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Οργάνωση παιδικού σχεδίου στα Σχολεία Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

της Βαλκανικής µε γενικό άξονα την ειρήνη, το περιβάλλον & τη ζωή στα Βαλκάνια  
Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 

Υλοποίηση: ΜΚΟ «Οικολογική Κίνηση ∆ράµας» 
Α Λ Β Α Ν Ι Α,  Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Α,  Π. Γ. ∆. Μ,  Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α,  Σ Ε Ρ Β Ι Α-Μ Α Υ Ρ Ο Β Ο Υ Ν Ι Ο,  Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α  
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Ενίσχυση νέων ηθοποιών & καλλιτεχνών για επαγγελµατική αποκατάσταση  

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Ορίζοντες – Ανθρωπιστικές & Πολιτιστικές ∆ράσεις» 

Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α 
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«Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης για την Εκπαίδευση» 

Συντονισµός δράσεων της εβδοµάδος, σε συνεργασία µε Ελληνικά σχολεία,   
στο πλαίσιο των προγραµµάτων αναπτυξιακής εκπαίδευσης.  

Χρηµατοδότηση: HELLENIC AID 
Υλοποίηση: ΜΚΟ «Action Aid» 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ  
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ  
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∆ιοργάνωση συναυλίας µε την Πρέσβειρα καλής θελήσεως της UNICEF κα. Νανά Μούσχουρη  

και σκοπό την ευαισθητοποίηση της Κοινής Γνώµης για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας &  
την καταπολέµηση της φτώχειας στον αναπτυσσόµενο κόσµο  

Χρηµατοδότηση - υλοποίηση: HELLENIC AID 
ΚΟΜΟΤΙΝΗ – ΕΛΛΑΣ 
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3η & 4η Πανελλήνια Έκθεση Ανθρωπιστικών, Αναπτυξιακών & Περιβαλλοντικών  

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)  
ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΣ 
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Λειτουργία περιπτέρου µε αντικείµενο τη δράση της HELLENIC AID, στο φεστιβάλ νεολαίας στον Άρδα (27-31 
Ιουλίου 2005) κοντά στα Ελληνο-Τουρκικά και Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα. Στόχος, η ενηµέρωση των νέων 

ανθρώπων για την Ελληνική πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας, για τις δράσεις ανθρωπιστικής και 
αναπτυξιακής βοήθειας που πραγµατοποιούνται από την HELLENIC AID αλλά και για τα προβλήµατα των 

αναπτυσσόµενων χωρών και  
τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (Millennium Development Goals – MDGs). 

Χρηµατοδότηση - υλοποίηση: HELLENIC AID 
ΕΛΛΑΣ 
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Συµµετοχή της HELLENIC AID στη δράση ευαισθητοποίησης «Walk the World 2005»  

για την εξάλειψη του υποσιτισµού στις αναπτυσσόµενες χώρες.  
Η υπόψη πρωτοβουλία του World Food Programme (WFP) των Ηνωµένων Εθνών  

έλαβε χώρα στην Αθήνα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες του κόσµου,  
στις 12 Ιουνίου 2005 παγκόσµια ηµέρα κατά του υποσιτισµού. 

ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΣ 
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Συντονισµός προετοιµασίας περιπτέρου της “HELLENIC AID” 

στο χώρο ειδικής προβολής της 60ης ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΛΛΑΣ 
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Το εκδοθέν έντυπο από την Υ∆ΑΣ-4 ∆/νση (Σεπτέµβριος 2005) «Ελλάδα: Παγκόσµια ∆ύναµη Ανθρωπιάς» 

που αφορά στην πολιτική, στα έργα και στα προγράµµατα της HELLENIC AID και  
απευθύνεται στο ευρύ κοινό.  

Αποτελεί σηµαντικό βήµα για τη γνωριµία της Κοινής Γνώµης µε τις δράσεις  
και τις προτεραιότητες της HELLENIC AID αλλά και  

τη σηµασία και την αναγκαιότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας. 
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Το εκδοθέν έντυπο από την Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση (∆εκέµβριος 2004) που αφορά στη  

«Συµβολή της Ελλάδος στην πορεία επίτευξης των Στόχων της Χιλιετίας»  
(Millennium Development Goals – MDGs)  

 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

399

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο 
 

Μ Ε Ρ Ο Σ 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ    
 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Πίνακες 
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20. 

 

 
Π Ι Ν Α Κ Ε Σ 

 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  1  

Κύριοι δείκτες όγκου ∆ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (ODA) και Κρατικής Βοήθειας (OA) και συνολικές ροές  
[έτη 1995-1998] 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  1Α  

Κύριοι δείκτες όγκου ∆ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (ODA) και Κρατικής Βοήθειας (OA) και συνολικές  
ροές [έτη 1999-2003] 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  1Β  

Κύριοι δείκτες όγκου ∆ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (ODA) και Κρατικής Βοήθειας (OA) και συνολικές  
ροές [έτη 2003-2004] 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  2  

2ο Πενταετές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της Ελλάδος   
2002-2006 [Στόχοι – Υλοποίηση διµερούς/πολυµερούς ODA  έτη 2002-2004] 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  3  

Συνολικές καθαρές δαπάνες κατανεµητέας ∆ιµερούς Κρατικής  
Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) κατά είδη βοήθειας και κατηγορίες χωρών  
[έτη 2002-2004] 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  4  

∆ιµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) και Κρατική Βοήθεια (OA)  
κατά τοµείς και κατηγορίες χωρών [έτος 2004] 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  5  

Κύριοι αποδέκτες καθαρών δαπανών ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (ODA) και Κρατικής Βοήθειας (OA) – [έτος 2004] 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κύριοι ∆είκτες 'Ογκου ∆ιµερούς & Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA)

& Κρατικής Βοήθειας (ΟΑ) & Συνολικές Ροές
1995-1998

Στήλη I: σε εκατ. ∆ρχ.
Στήλη II: σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ
1995 1996 1997 1998

i ii i ii i ii i ii
Ι.Α. ∆ΙΜΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ODA/OA)

∆ιµερείς  Επιχορηγήσεις

Ι.Α.1. Τεχνική Συνεργασία 2.181,0 9,4 1.549,9 6,6 8.926,2 32,69 7.299,6 24,70

Ι.Α.2. Επισιτιστική Βοήθεια 2.087,0 9,0 1.249,5 5,3 594,5 2,18 4.276,3 14,47

Ι.Α.3. Επείγουσα βοήθεια 1.354,2 5,8 214,9 0,9 461,7 1,69 3.289,2 11,13
(εκτός τροφίµων)

Ι.Α.4. Χρηµατοδοτική Βοήθεια 312,8 1,4 2.438,0 10,4 2.288,2 8,38 7.689,7 26,02

Ι.Α.5. ∆ιάφορα έξοδα 304,0 1,3 200,0 0,9 110,1 0,40 110,1 0,40
(∆ιοικητικά κόστη, Κόστη πτητικών µέσων)

Υποσύνολο ∆ιµερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA/OA) 6.239,0 26,9 5.652,3 24,1 12.380,6 45,34 22.554,8 76,32
ODA 36,33 ODA 63,32
OA 9,01 OA 13,00

∆ιµερής Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA/OA)
ως ποσοστό του ΑΕΠ 0,02% 0,02% 0,04% 0,07%

Ι.Β. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ODA/OA)

Ι.Β.1.  Οµάδα της Παγκόσµιας Τράπεζας 2.376,1 10,3 2.062,3 8,8 1.155,0 4,23 886,6 3,00

Ι.B.2. Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 25.685,6 110,9 30.692,0 130,6 30.582,5 112,00 26.754,3 90,53

Ι.B.3. Οργανισµοί Ηνωµένων Εθνών 955,5 4,1 1.086,0 4,6 3.530,6 12,93 3.732,5 12,63

Ι.Β.4 Αλλοι 34,3 0,1 35,0 0,1 1.952,4 7,15 3.638,0 12,31

Υποσύνολο Πολυµερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας 29.051,5 125,4 33.875,3 144,2 37.220,5 136,31 35.011,4 118,47

Πολυµερής Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA/OA) 0,11% 0,12% 0,11% 0,10%
ως ποσοστό του ΑΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ODA/OA) 35.290,5 152,3 39.527,6 168,2 49.601,2 181,65 57.566,2 194,79
(Ι.Α. + Ι.Β.)
ΣΥΝΟΛΟ 0,13% 0,14% 0,15% 0,17%

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ODA/OA) ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΠ

ΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΡΟΕΣ

ΙΙ.Α. ∆άνεια

ΙΙ.Β. Κρατικές εξαγωγικές πιστώσεις 4.940,0 21,3 3.525,0 15,0 5.032,5 18,43 3.262,7 11,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 40.230,5 173,6 43.052,6 183,2 54.633,6 200,08 60.828,9 205,83
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Στήλη I: σε εκατ. ∆ρχ. (1999-2001) σε εκατ. ΕΥΡΩ (2002-2003)

1999
i ii i ii i ii i ii i ii

Ι.Α. ∆ΙΜΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ (ODA/OA)

∆ιµερείς Επιχορηγήσεις

Ι.Α.1. Τεχνική Συνεργασία 9.476,5 31,00 10.726,1 29,35 7.956,1 20,91 32,9 30,96 120,8 136,52

Ι.Α.2. Επενδυτικά Προγράµµατα 1.962,5 6,42 1.523,9 4,17 1.092,0 2,87 14,7 13,83 6,1 6,91

Ι.Α.3. Ευρείας 'Εκτασης Αναπτ. Σχέδια 553,3 1,81 6.559,9 17,95 4.858,9 12,77 0,0 0,00 0,9 1,04

Ι.Α.4. Λοιπή Βοήθεια 14.642,7 47,90 21.013,6 57,50 19.994,9 52,55 82,8 78,07 92,6 104,58

Ι.Α.5. ∆ιάφορα έξοδα
(∆ιοικ. κόστη, κόστη πτητικών µέσων)
Υποσύνολο ∆ιµερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA/OA) 26.635,0 87,13 39.823,6 108,97 33.901,8 89,10 130,4 122,86 220,4 249,05

ODA 79,02 ODA 98,91 ODA 81,21 ODA 106,97 ODA 228,26
OA 8,11 OA 10,06 OA 6,59 OA 15,89 OA 20,79

∆ιµερής Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA/OA)
ως ποσοστό του ΑΕΠ (1999-2000) / ΑΕΕ (2001-2003)

Ι.Β. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ODA/OA)

Ι.Β.1.  Οµάδα της Παγκόσµιας Τράπεζας 1.027,1 3,36 1.169,5 3,20 2.127,0 5,59 7,2 6,80 3,7 4,20

Ι.B.2. Eυρωπαϊκή 'Ενωση 27.720,2 90,68 35.704,9 97,70 35.667,3 93,74 133,1 125,44 153,3 173,21

Ι.B.3. Οργανισµοί Ηνωµένων Εθνών 3.170,0 10,37 5.916,7 16,19 2.104,1 5,53 22,4 21,07 5,9 6,64

Ι.Β.4 'Αλλοι 4.154,4 13,59 4.502,4 12,32 6.236,3 16,39 16,8 15,85 9,1 10,24

Υποσύνολο Πολυµερούς  
Αναπτυξιακής  Βοήθειας (ODA/OA) 36.071,7 118,00 47.293,5 129,41 46.134,7 121,25 179,5 169,16 172,0 194,29

Πολυµερής Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA/OA)
ως ποσοστό του ΑΕΠ (1999-2000) / ΑΕΕ (2001-2003)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ODA/OA) 62.706,7 205,13 87.117,0 238,38 80.036,5 210,35 309,9 292,02 392,4 443,34

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ODA/OA)
ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ (1999-2000) / ΑΕΕ (2001-2003)

ΙΙ. 'Αλλες κρατικές διµερείς ροές

ΙΙ.Α. ∆άνεια 500,0 1,31 0,0 0,00 0,0 0,00

ΙΙ.Β. Κρατικές εξαγωγικές πιστώσεις 308,7 1,01 920,9 2,52

ΙΙ.Γ.Ροες Ιδιωτών 272,4 256,76 440,4 497,59

ΙΙ∆.Ποσά απο NGOs 7,2 6,75 6,7 7,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 62.706,8 206,14 87.117,1 240,90 80.536,6 211,66 582,4 555,53 832,8 948,46

0,18%

Στήλη II: σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ

0,08%

0,10%

0,17% 0,21%

0,07% 0,10%

0,10% 0,11% 0,11%

0,26%

2002

0,09%

0,13%

0,22%

1999-2004

ΠΙΝΑΚΑΣ 1A

2003

0,14%

2000

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

2001

Κύριοι ∆είκτες 'Ογκου ∆ιµερούς & Πολυµερούς 

Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) & Κρατικής Βοήθειας (ΟΑ) & Συνολικές Ροές
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Στήλη I: σε εκατ. ΕΥΡΩ
Στήλη II: σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ

2004
i ii i ii

Ι.Α. ∆ΙΜΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ (ODA/OA)

∆ιµερείς Επιχορηγήσεις

Ι.Α.1. Τεχνική Συνεργασία 120,8 136,52 205,2 231,88

Ι.Α.2. Επενδυτικά Προγράµµατα 6,1 6,91 23,2 28,80

Ι.Α.3. Ευρείας 'Εκτασης Αναπτ. Σχέδια 0,9 1,04 2,9 3,63

Ι.Α.4. Λοιπή Βοήθεια 92,6 104,58 72,5 90,12

Ι.Α.5. ∆ιάφορα έξοδα
(∆ιοικ. κόστη, κόστη πτητικών µέσων)
Υποσύνολο ∆ιµερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA/OA) 220,4 249,05 303,9 354,43

ODA 228,26 ODA 303,81
OA 20,79 OA 50,64

∆ιµερής Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA/OA)
ως ποσοστό του ΑΕΠ (1999-2000) / ΑΕΕ (2001-2004)

Ι.Β. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ODA/OA)

Ι.Β.1.  Οµάδα της Παγκόσµιας Τράπεζας 3,7 4,20 3,6 4,43

Ι.B.2. Eυρωπαϊκή 'Ενωση 153,3 173,21 178,0 221,12

Ι.B.3. Οργανισµοί Ηνωµένων Εθνών 5,9 6,64 6,4 8,01

Ι.Β.4 'Αλλοι 9,1 10,24 5,7 7,08

Υποσύνολο Πολυµερούς  
Αναπτυξιακής  Βοήθειας (ODA/OA) 172,0 194,29 213,0 240,64

Πολυµερής Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA/OA)
ως ποσοστό του ΑΕΠ (1999-2000) / ΑΕΕ (2001-2003)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ODA/OA) 392,4 443,34 516,9 595,07

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ODA/OA)
ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ (1999-2000) / ΑΕΕ (2001-2004)

ΙΙ. 'Αλλες κρατικές διµερείς ροές 76,0 94,42

ΙΙ.Α. ∆άνεια 0,0 0,00 0,0 0,00

ΙΙ.Β. Κρατικές εξαγωγικές πιστώσεις

ΙΙ.Γ.Ροες Ιδιωτών 440,4 497,59 64,2 79,7

ΙΙ∆.Ποσά απο NGOs 6,7 7,53 1,5 1,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 832,8 948,46 581,0 676,61

2003-2004

2003

ΠΙΝΑΚΑΣ 1B

Κύριοι ∆είκτες 'Ογκου ∆ιµερούς & Πολυµερούς 

Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) & Κρατικής Βοήθειας (ΟΑ) & Συνολικές Ροές

0,17%

0,12%

0,29%0,26%

0,14%

0,11%
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Στόχοι του Πενταετούς Προγράµµατος  (2002-2006)

2002 2003 2004 2005 2006

Υψος ∆ιµερούς και Πολυµερούς ODA (σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ) 293,00 347,00 421,00 519,00 609,00
Υψος ∆ιµερούς και Πολυµερούς ODA / ΑΕE (%) 0,21 0,23 0,26 0,30 0,33

Υλοποίηση του πρώτου έτους του Πενταετούς Προγράµµατος (2002)
Στόχος Υλοποίηση

Υψος ∆ιµερούς και Πολυµερούς ODA (σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ)
Υψος ∆ιµερούς και Πολυµερούς ODA / ΑΕE (%)*

Υλοποίηση του δευτέρου έτους του Πενταετούς Προγράµµατος (2003)
Στόχος Υλοποίηση

Υψος ∆ιµερούς και Πολυµερούς ODA (σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ)
Υψος ∆ιµερούς και Πολυµερούς ODA / ΑΕE (%)*

Υλοποίηση του τρίτου έτους του Πενταετούς Προγράµµατος (2004)
Στόχος Υλοποίηση

Υψος ∆ιµερούς και Πολυµερούς ODA (σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ)
Υψος ∆ιµερούς και Πολυµερούς ODA / ΑΕE (%)*

Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) και του ΥΠΟΟ, 

Tο επόµενο έτος 2003, το ΑΕΕ ανήλθε σε 172.892,35 εκατ.∆ολ.ΗΠΑ, ενω το έτος 2004 σε 204.299,91 εκατ.∆ολ.ΗΠΑ

0,21 0,21

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
2ο Πενταετές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της Ελλάδος (2002-2006)

(Στόχοι - Υλοποίηση ∆ιµερούς και Πολυµερούς ODA 2002-2004)

293,00 276,14

347,00 362,16

* Σηµείωση:

το έτος 2002 το ΑΕΕ της Ελλάδος είχε ανέλθει σε 133.356,89 εκατ.∆ολ.ΗΠΑ. 

0,23 0,21

421,00 464,59
0,26 0,23
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Ποσά σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Χώρες Κατηγορίας I Χώρες Κατηγορίας IΙ Χώρες Κατηγορίας Ι & IΙ

Ποσά % Ποσά % Ποσά %

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ               21,65     20,24% 9,31 58,59% 30,96 25,20%

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ               10,60     9,91% 3,23 20,33% 13,83 11,26%

ΑΛΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ               74,72     69,85% 3,35 21,08% 78,07 63,54%

ΣΥΝΟΛΟ 106,97 100,00% 15,89 100,00% 122,86 100,00%

ΕΙ∆ΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Χώρες Κατηγορίας I Χώρες Κατηγορίας IΙ Χώρες Κατηγορίας Ι & IΙ

Ποσά % Ποσά % Ποσά %

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ             116,55     51,06% 19,97 96,07% 136,52 54,82%

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ                 1,04     0,46% 0,00 0,00% 1,04 0,42%

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ                 6,70     2,93% 0,21 1,01% 6,91 2,77%

ΑΛΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ             103,97     45,55% 0,61 2,92% 104,58 41,99%

ΣΥΝΟΛΟ 228,26 100,00% 20,79 100,00% 249,05 100,00%

ΕΙ∆ΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Χώρες Κατηγορίας I Χώρες Κατηγορίας IΙ Χώρες Κατηγορίας Ι & IΙ

Ποσά % Ποσά % Ποσά %

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ             195,85     64,47% 36,03 71,16% 231,88 65,42%

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ                 3,63     1,19% 0,00 0,00% 3,63 1,02%

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ               23,17     7,63%             5,63     11,12% 28,80 8,13%

ΑΛΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ               81,15     26,71% 8,97 17,72% 90,12 25,43%

ΣΥΝΟΛΟ 303,80 100,00% 50,63 100,00% 354,43 100,00%

ΕΤΟΣ 2004

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΤΟΣ 2003

ΕΤΟΣ 2002

ETH 2002-2004

Συνολικές καθαρές δαπάνες κατανεµητέας ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) 

& Kρατικής Βοήθειας (ΟΑ) κατά Είδη Βοήθειας και Κατηγορίες Χωρών
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∆ιµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια(ODA) & Κρατική Βοήθεια(ΟΑ)

Ετος 2004
Κατάταξη κατά Τοµείς & Κατηγορίες Χωρών

Ποσά σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΜΕΙΣ Ποσά Ποσοστά Ποσά Ποσοστά Ποσά Ποσοστά

I. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 244,43 80,45% 34,37 67,87% 278,80 78,66%

1. Eκπαίδευση 83,35 27,43% 8,11 16,02% 91,46 25,80%

2. Υγεία 13,82 4,55% 1,58 3,12% 15,40 4,34%
3. Πληθυσµός και Αναπαραγωγική Υγεία (AIDS) 0,58 0,19% 0,02 0,04% 0,60 0,17%

4. Παροχή νερού και απολύµανση 1,39 0,46% 0,03 0,06% 1,42 0,40%

5. ∆ιοίκηση & Αστική Κοινωνία 46,68 15,36% 1,08 2,13% 47,76 13,47%
6. Λοιπές κοινωνικές υποδοµές - υπηρεσίες 98,61 32,46% 23,55 46,50% 122,16 34,46%

II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8,38 2,76% 5,64 11,14% 14,02 3,96%

1. Μεταφορές και αποθήκευση 6,89 2,27% 5,04 9,95% 11,93 3,37%
2. Επικοινωνίες 0,84 0,28% 0,00 0,00% 0,84 0,24%

3. Ενέργεια (Παραγωγή και Παροχή) 0,07 0,02% 0,54 1,07% 0,61 0,17%

4. Τραπεζικές & χρηµατοδοτικές υπηρεσίες 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Επιχειρησιακές και άλλες υπηρεσίες 0,58 0,19% 0,06 0,12% 0,64 0,18%

III. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2,37 0,78% 0,30 0,59% 2,67 0,75%

1. Γεωργία 1,33 0,44% 0,20 0,39% 1,53 0,43%
2. ∆ασοπονία 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3. Αλιεία 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Βιοµηχανία 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5. Ορυκτός Πλούτος 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6. Κατασκευές 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7. Εµπόριο (Θεσµικά και νοµικά µέτρα,PRSPs,Πολυµερείς 0,57 0,19% 0,07 0,14% 0,64 0,18%

8. Τουρισµός (Τουριστική πολιτική και διοίκηση) 0,47 0,15% 0,03 0,06% 0,50 0,14%
IV. ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 11,68 3,84% 1,87 3,69% 13,55 3,82%

1. Περιβάλλον 2,83 0,93% 0,27 0,53% 3,10 0,87%

2. Γυναίκες & Ανάπτυξη 0,78 0,26% 0,00 0,00% 0,78 0,22%
3. Λοιπά πολυτοµεακά προγράµµατα 8,07 2,66% 1,60 3,16% 9,67 2,73%

V. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 4,20 1,38% 0,00 0,00% 4,20 1,18%

1. Μακροοικονοµικές Μεταρυθµίσεις 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2. Αναπτυξιακή επισιτιστική βοήθεια 0,12 0,04% 0,00 0,00% 0,12 0,03%

3. Αλλη βοήθεια σε είδος & λοιπά γενικά προγράµµατα βο 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Ενέργειες σχετιζόµενες µε το χρέος 4,08 1,34% 0,00 0,00% 4,08 1,15%
VI. ΕΚΤΑΚΤΗ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑ 14,82 4,88% 8,38 16,55% 23,20 6,55%

1. Εκτακτη Επισιτιστική βοήθεια 4,19 1,38% 8,04 15,88% 12,23 3,45%

2. Λοιπή έκτακτη βοήθεια 8,94 2,94% 0,34 0,67% 9,28 2,62%
3. Βοήθεια ανασυγκρότησης 1,69 0,56% 0,00 0,00% 1,69 0,48%

VII. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ - ΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΑ - ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΑ 17,91 5,90% 0,06 0,12% 17,97 5,07%

1. ∆ιοικητικά κόστη δωρήτριας χώρας 17,39 5,72% 0,00 0,00% 17,39 4,91%

2. Υποστήριξη σε ΜΚΟ 0,11 0,04% 0,00 0,00% 0,11 0,03%
3. Απροσδιόριστα - µη εντασσόµενα 0,41 0,13% 0,06 0,12% 0,47 0,13%

ΣΥΝΟΛΟ 303,81 100,00% 50,64 100,00% 354,45 100,00%

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Χώρες Κατηγορίας Ι Χώρες Κατηγορίας ΙΙ Χώρες Κατηγ.  Ι & ΙΙ
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 (Ποσά σε Εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ)

Ποσά Ποσοστά

Κατηγορία Ι
Αλβανία 82,95 46,92%

Σερβία-Μαυροβούνιο 12,62 7,14%
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 7,62 4,31%
Τουρκία 6,49 3,67%

Μολδαβία 2,93 1,66%
ΠΓ∆Μ 2,26 1,28%

Κροατία 0,59 0,34%
Λοιπές Χώρες 61,34 34,69%

Σύνολο 176,80 100,00%

Τεχνική Συνεργασία 89,66 50,71%

Επενδυτικά Προγράµµατα 2,91 1,65%
Ευρείας 'Εκτασης Αναπτ. Σχέδια 1,04 0,59%
Λοιπή Βοήθεια 83,19 47,05%

Σύνολο 176,80 100,00%

Κατηγορία ΙΙ
Βουλγαρία 11,88 7,06%
Ρουµανία 6,95 4,13%

Ουκρανία 5,84 3,47%
 Ρωσία 3,49 2,08%

Πολωνία 1,53 0,91%
Κύπρος 0,91 0,54%

 Λοιπές Χώρες 137,66 81,81%

Σύνολο 168,26 100,00%

Τεχνική Συνεργασία 89,53 53,21%
Επενδυτικά Προγράµµατα 18,83 11,19%
Ευρείας 'Εκτασης Αναπτ. Σχέδια 0,00 0,00%

Λοιπή Βοήθεια 59,91 35,60%
Σύνολο 168,26 100,00%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Κύριοι Αποδέκτες καθαρών δαπανών 

 ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής  Βοήθειας (ODA) & Κρατικής Βοήθειας (OA) 
ΕΤΟΣ 2004 

ΕΥΡΩΠΗ
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Ποσά Ποσοστά
Κατηγορία Ι

Αιθιοπία 1,84 4,54%

Αίγυπτος 1,75 4,33%
Ερυθρέα 1,32 3,27%

Σουδάν 1,28 3,15%
Ακτη Ελεφαντοστού 1,20 2,97%
Σοµαλία 1,10 2,71%

Λοιπές Χώρες 32,04 79,05%
Σύνολο 40,53 100,00%

Τεχνική Συνεργασία 35,78 88,27%
Επενδυτικά Προγράµµατα 1,04 2,56%

Ευρείας 'Εκτασης Αναπτ. Σχέδια 0,33 0,81%
Λοιπή Βοήθεια 3,39 8,35%

Σύνολο 40,53 100,00%

Ποσά Ποσοστά

Κατηγορία Ι
Κούβα 0,68 3,25%

Αιτή 0,67 3,18%
Βραζιλία 0,65 3,10%
Λοιπές Χώρες 18,96 90,47%

Σύνολο 20,96 93,57%

Τεχνική Συνεργασία 20,73 98,92%
Επενδυτικά Προγράµµατα 0,00 0,00%
Ευρείας 'Εκτασης Αναπτ. Σχέδια 0,00 0,00%

Λοιπή Βοήθεια 0,23 1,08%
Σύνολο 20,96 100,00%

ΑΦΡΙΚΗ

ΑΜΕΡΙΚΗ

 (Ποσά σε Εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Κύριοι Αποδέκτες καθαρών δαπανών 

 ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής  Βοήθειας (ODA) & Κρατικής Βοήθειας (OA) 
ΕΤΟΣ 2004 
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Ποσά Ποσοστά
Κατηγορία Ι

Μέση Ανατολή

Ιράκ 6,61 10,34%
Παλαιστίνη 5,48 8,57%

Λίβανος 2,99 4,68%
Λοιπές Χώρες 12,20 19,10%

Σύνολο 27,28 42,70%

Κεντρική Νότια Ασία
Αφγανιστάν 10,13 15,86%
Γεωργία 6,75 10,57%

Αρµενία 3,31 5,19%
Καζακστάν 0,50 0,78%

Ουζµπεκιστάν 0,99 1,54%
Λοιπές Χώρες 8,42 13,18%

Σύνολο 30,10 47,12%

Απω Ανατολή
Φιλιππίνες 0,77 1,20%

Κίνα 0,71 1,11%
Λοιπές Χώρες 5,03 7,87%

Σύνολο 6,51 10,18%

Σύνολο 63,89 100,00%

Τεχνική Συνεργασία 39,79 62,28%
Επενδυτικά Προγράµµατα 3,31 5,18%

Ευρείας 'Εκτασης Αναπτ. Σχέδια 3,30 5,17%
Λοιπή Βοήθεια 17,49 27,37%

Σύνολο 63,89 100,00%

Κατηγορία ΙΙ

Ισραήλ 0,74 13,03%
Κατάρ 0,54 9,51%
Λοιπές Χώρες 4,40 77,46%

Σύνολο 5,68 100,00%

Τεχνική Συνεργασία 5,54 97,64%
Επενδυτικά Προγράµµατα 0,01 0,18%
Ευρείας 'Εκτασης Αναπτ. Σχέδια 0,00 0,00%

Λοιπή Βοήθεια 0,12 2,18%
Σύνολο 5,68 100,00%

ΑΣΙΑ

 (Ποσά σε Εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Κύριοι Αποδέκτες καθαρών δαπανών 

 ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής  Βοήθειας (ODA) & Κρατικής Βοήθειας (OA) 
ΕΤΟΣ 2004 
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Γραφικές Παραστάσεις 
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21. 

 

 
Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ     Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ 

 

 
 
 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Α  

Καθαρές δαπάνες ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA)  
ως ποσοστό του ΑΕΠ [1995-2000] και του ΑΕΕ [2001-2004]  
Έτη 1995-2004 

 

 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Α1  

Καθαρές δαπάνες ∆ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας  
(ODA) ως ποσοστό του ΑΕΠ [1995-2000] και του ΑΕΕ [2001-2004]  
Έτη 1995-2004 

 

 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Β  

Ποσοστιαία κατανοµή ∆ιµερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας  
κατά γεωγραφική περιοχή (χώρες Κατηγορίας Ι και ΙΙ) [έτη 1997-2004] 

 

 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Γ  

Κατανοµή ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) 
κατά γεωγραφική περιοχή (χώρες κατηγορίας Ι) [έτος 2004] 

 

 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ∆  

Κατανοµή ∆ιµερούς Κρατικής Βοήθειας (OA) κατά γεωγραφική περιοχή 
(χώρες κατηγορίας ΙΙ) [έτος 2004] 

 

       
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Ε  

Ποσοστιαία κατανοµή της ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(ODA) και Κρατικής Βοήθειας (OA) κατά είδος (χώρες κατηγορίας Ι+ΙΙ)  
[έτος 2004] 

 

 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΣΤ  

Ποσοστιαία κατανοµή της ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(ODA) και Κρατικής Βοήθειας (OA) κατά είδος και γεωγραφική περιοχή  
(χώρες κατηγορίας Ι+ΙΙ) [έτος 2004] 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Α
ΚΑΘΑΡΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ(ODA)    
 ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ (1995-2000) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΕ (2001-2004)

ΕΤΗ 1995-2004

0,02% 0,02%

0,03%

0,05%

0,06%

0,09%

0,07%

0,08%

0,13%

0,15%

0,00%

0,02%

0,04%

0,06%

0,08%

0,10%

0,12%

0,14%

0,16%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ΕΤΟΣ

Ποσοστό
του ΑΕΠ 
και ΑΕΕ
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Α1
ΚΑΘΑΡΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΜΕΡΟΥΣ KAI ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ODA)   
 ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ (1995-2000) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΕ (2001-2004)

ΕΤΗ 1995-2004

0,13%

0,14%
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0,16%

0,17%
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0,17%
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Β
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΙΜΕΡΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
(Χώρες Κατηγορίας Ι (Βοήθεια ODA) και ΙΙ (Βοήθεια OA) - ΕΤΗ 1997-2004
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 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Γ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ODA) 

ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι - ΕΤΟΣ 2004
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (OA) ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ - ΕΤΟΣ 2004
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ε
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ODA/OA)    

ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I και ΙΙ)
 ΕΤΟΣ 2004

231,88
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
65,4%

3,63
ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΣΧΕ∆ΙΑ 

1,0%

28,8
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
8,1%

90,12
ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

25,4%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 231,88

ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  3,63

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 28,8

ΛΟΙΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 90,12
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ODA/OA)  ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
(ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I ΚΑΙ ΙΙ)

 ΕΤΟΣ 2004

Κατηγορία Ι Κατηγορία ΙΙ
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Παραρτήµατα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

421

 
 
 

 
22. 

 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 

 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   I  

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Millennium Development Goals – MDGs)  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   II  

Oργανόγραµµα της Υ∆ΑΣ / HELLENIC AID  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΙΙI  

Hellenic Aid Action Plan for Coordination and Harmonization of Development 
Cooperation Policy 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΙV  

∆είκτες Εταιρικότητος και Συµπεφωνηµένοι Στόχοι για τους 12 ∆είκτες  
(∆ιακήρυξη των Παρισίων για την Αποτελεσµατικότητα της Βοήθειας) 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V  

Προσωπικό HELLENIC AID  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   VI  

Χώρες Κατηγορίας Ι και ΙΙ σύµφωνα µε τη DAC  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   VII  

Παρασχεθείσα ODA από την Ελλάδα προς τις χώρες προτεραιότητος  
της HELLENIC AID (έτη 2001-2004) 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   VIIΙ  

Κατάταξη των ΚΜ της DAC σύµφωνα µε το ύψος της παρασχεθείσης ODA και το 
λόγο ODA προς ΑΕΕ (έτος 2003) 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   IΧ  

Κατάταξη των ΚΜ της DAC σύµφωνα µε το ύψος της παρασχεθείσης ODA και το 
λόγο ODA προς ΑΕΕ (έτος 2004) 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Χ  

∆έσµευση της Ελλάδος για αύξηση της διµερούς και πολυµερούς ODΑ µέχρι το 
έτος 2006 και το 2010. 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΧΙ  

Κατάταξη των ΚΜ της DAC σύµφωνα µε την απόδοση, ως προς την αρτιότητα 
συµπλήρωσης των ετήσιων ερωτηµατολογίων στατιστικής (έτος 2004). 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΧΙΙ  

Κατάταξη των ΚΜ της DAC σύµφωνα µε την απόδοση, ως προς την αρτιότητα 
συµπλήρωσης των ετήσιων ερωτηµατολογίων στατιστικής (έτος 2005). 

 

 
 
 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

422

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΧIΙΙ  

Υπότροφοι φοιτητές χρηµατοδοτούµενοι από την Υ∆ΑΣ κατά χώρα και Σχολή 
φοιτήσεως. 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΧΙV  

Κατάταξη χωρών ως προς την αποσύνδεση της παρεχόµενης βοήθειας στις ΛΑΑΧ.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΧV  

ΦΕΚ 6/Β΄/10-1-2005   

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΧVI  

ΦΕΚ 91/Β΄/26-1-2005  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   I 
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ΣΤΟΧΟΙ  ΤΗΣ  ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ 
 

 
 
 

 
ΣΤΟΧΟΣ   1 

 

 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ   1 
Υποδιπλασιασµός του ποσοστού των ανθρώπων το εισόδηµα των οποίων είναι κατώτερο 
του ενός (1) δολαρίου ΗΠΑ την ηµέρα µέχρι το έτος 2015 
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• Ποσοστό πληθυσµού µε εισόδηµα κάτω από 1 $ την ηµέρα 
• Λόγος χάσµατος φτώχειας (συχνότητα χ ένταση της φτώχειας) 
• Ποσοστό κατανάλωσης των φτωχότερων εισοδηµάτων 

 
ΣΚΟΠΟΣ   2 
Yποδιπλασιασµός του ποσοστού των ανθρώπων που υποφέρουν από την πείνα µέχρι το 
έτος 2015 
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• Υποσιτιζόµενα παιδιά (κάτω των πέντε [5] ετών) 
• Ποσοστό πληθυσµού κάτω από το κατώτερο επιτρεπόµενο επίπεδο πρόσληψης θερµίδων  

 
 
 

 
ΣΤΟΧΟΣ   2 

 

 
ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 
 

 
ΣΚΟΠΟΣ 3 
∆ιασφάλιση ότι µέχρι το έτος 2015, τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια ανεξαιρέτως, θα µπορούν 
να τελειώσουν το ∆ηµοτικό Σχολείο 
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• Ποσοστό εγγραφών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
• Ποσοστό µαθητών που ξεκινούν την Πρώτη ∆ηµοτικού και φθάνουν στην Πέµπτη Τάξη 
• Ποσοστό εγγραµµάτων µεταξύ 15-24 ετών 

 
 
 

 
ΣΤΟΧΟΣ   3 

 

 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
 

 
ΣΚΟΠΟΣ   4 
Εξάλειψη της ανισότητος των φύλων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µέχρι 
το έτος 2005 και σε όλα τα επίπεδα µέχρι το έτος 2015  
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• Ποσοστό κοριτσιών έναντι αγοριών στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 

εκπαίδευση 
• Ποσοστό εγγράµµατων γυναικών µεταξύ 15-24 ετών 
• Ποσοστό γυναικών στην µισθωτή εργασία εκτός του αγροτικού τοµέα 
• Ποσοστό εδρών που κατέχουν γυναίκες σε εθνικά Κοινοβούλια 

 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

425

 
ΣΤΟΧΟΣ   4 

 

 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΟΣ 

 
ΣΚΟΠΟΣ   5 
Mείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιµότητος κατά τα δύο τρίτα µέχρι το έτος 2015  
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• Ποσοστό θανάτων παιδιών κάτω των πέντε ετών 
• Ποσοστό θανάτων βρεφών 
• Ποσοστό παιδιών ηλικίας ενός έτους που έχουν εµβολιασθεί κατά της ιλαράς 

 
 
 

 
ΣΤΟΧΟΣ   5 

 

 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ 

 
ΣΚΟΠΟΣ  6 
Mείωση της θνησιµότητος των γυναικών στην διάρκεια της εγκυµοσύνης και κατά τον τοκετό 
κατά τα τρία τέταρτα µέχρι το έτος 2015 
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• Ποσοστό θανάτων εγκύων  
• Ποσοστό τοκετών στις οποίες έλαβε µέρος ειδικευµένο ιατρικό προσωπικό  

 
 
 

 
ΣΤΟΧΟΣ   6 

 

 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV/AIDS, ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
 

 
ΣΚΟΠΟΣ   7 
Φραγµός και αναστροφή της εξάπλωσης του ιού HIV/AIDS µέχρι το έτος 2015 
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• ∆ιάδοση του ιού HIV/AIDS µεταξύ των εγκύων ηλικίας 15-24 ετών  
• Ποσοστό διάδοσης των αντισυλληπτικών 
• Αριθµός ορφανών λόγω του ιού HIV/AIDS   

 
ΣΚΟΠΟΣ   8 
Φραγµός και αναστροφή της εξάπλωσης της ελονοσίας και άλλων σηµαντικών ασθενειών 
µέχρι το έτος 2015 
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• ∆ιάδοση και ποσοστά θανάτων σχετιζόµενα µε την ελονοσία  
• Ποσοστό πληθυσµού, σε περιοχές επικίνδυνες για την εξάπλωση της ελονοσίας, που 

χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά µέτρα πρόληψης και θεραπείας 
•  ∆ιάδοση και ποσοστά θανάτων σχετιζόµενα µε τη φυµατίωση 
• Ποσοστό περιπτώσεων φυµατίωσης που έχουν εντοπισθεί και ιαθεί µε τη µέθοδο DOTS (Άµεση 

Παρατήρηση και Σύντοµη Θεραπεία)    
 
 
 

 
ΣΤΟΧΟΣ   7 

 

 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΣΚΟΠΟΣ   9 
Ενσωµάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στις εθνικές πολιτικές και τα 
προγράµµατα όλων των χωρών και αποκατάσταση και διατήρηση του περιβάλλοντος µέχρι 
το έτος 2015 
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∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• Ποσοστό εδάφους καλυµµένο από δάση 
• Προστατευόµενο έδαφος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητος 
• ΑΕΠ ανά µονάδα χρήσης ενέργειας (ενεργειακή απόδοση) 
• Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (κατά κεφαλή) 
• Ποσοστό του πληθυσµού που χρησιµοποιεί στερεά καύσιµα    

 
ΣΚΟΠΟΣ   10 
Υποδιπλασιασµός µέχρι το έτος 2015 του ποσοστού των ανθρώπων χωρίς  πρόσβαση σε 
πόσιµο νερό 
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• Ποσοστό πληθυσµού  µε πρόσβαση σε βελτιωµένη πηγή πόσιµου νερού 

 
ΣΚΟΠΟΣ   11 
Σηµαντική βελτίωση των συνθηκών ζωής τουλάχιστον 100 εκατ. κατοίκων εξαθλιωµένων 
γειτονιών µέχρι το έτος 2020  
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• Ποσοστό ανθρώπων µε πρόσβαση σε βελτιωµένες συνθήκες καθαριότητος 
• Ποσοστό ανθρώπων µε πρόσβαση σε διασφαλισµένη κατοικία  

 
 
 

 
ΣΤΟΧΟΣ   8 

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
ΣΚΟΠΟΣ   12 
Περαιτέρω ανάπτυξη ενός ανοικτού, βασισµένου σε κανόνες, προβλέψιµου, χωρίς διακρίσεις, 
εµπορικού και χρηµατοδοτικού συστήµατος 
(Περιλαµβάνεται η δέσµευση για χρηστή διακυβέρνηση, ανάπτυξη και µείωση της φτώχειας – σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο)    

 
ΣΚΟΠΟΣ   13 
Αντιµετώπιση των Ειδικών Αναγκών των Λιγότερο Ανεπτυγµένων από τις Αναπτυσσόµενες 
Χώρες (ΛΑΑΧ) 
(Περιλαµβάνεται η ελεύθερη [χωρίς δασµούς και ποσοστώσεις] διακίνηση των εξαγωγών των ΛΑΑΧ, 
ενισχυµένο πρόγραµµα ανακούφισης χρέους για τις Υπερχρεωµένες Φτωχές Χώρες (HIPC), 
διαγραφή διµερών κρατικών χρεών και παροχή περισσότερης ODA στις χώρες που έχουν 
αυτοδεσµευθεί να µειώσουν τη φτώχεια)        

 
ΣΚΟΠΟΣ   14 
Αντιµετώπιση των Ειδικών Αναγκών των Περίκλειστων και των Μικρών Νησιωτικών Χωρών  
(µέσω του προγράµµατος Barbados και των προβλέψεων της 22ας Γενικής Συνέλευσης)         

 
ΣΚΟΠΟΣ   15 
Πλήρης αντιµετώπιση των προβληµάτων υπερχρέωσης των αναπτυσσοµένων χωρών µέσω 
εθνικών και διεθνών µέτρων ώστε να συγκρατηθεί το χρέος µακροπρόθεσµα  
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
 
Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) 
• Καθαρό ποσό ODA ως ποσοστό του ΑΕΕ των χωρών δωρητριών της DAC 
(στόχοι 0,70% στο σύνολο και 0,15% για τις ΛΑΑΧ) 
• Ποσοστό ODA για βασικές κοινωνικές υπηρεσίες 
(βασική εκπαίδευση, πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, σίτιση, παροχή νερού και απολύµανση) 
• Ποσοστό µη συνδεδεµένης ODA 
• Ποσοστό ODA για περιβαλλοντικούς σκοπούς σε Μικρές Νησιωτικές Χώρες 
• Ποσοστό ODA για τον τοµέα των µεταφορών σε Περίκλειστες Χώρες  
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Πρόσβαση στις αγορές 
• Ποσοστό εξαγωγών που εισάγονται χωρίς δασµούς και ποσοστώσεις (ως προς την αξία τους µε 

εξαίρεση τους εξοπλισµούς) 
• Μέσος όρος δασµών και ποσοστώσεων επί των γεωργικών προϊόντων, των υφασµάτων και των 

ενδυµάτων 
• Εσωτερικές και εξαγωγικές γεωργικές ποσοστώσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ 
• Ποσοστό ODA µε σκοπό την παραγωγική ικανότητα του εµπορίου  
 
Συγκράτηση χρέους  
• Ποσοστό διαγραφής κρατικού διµερούς χρέους των χωρών HIPC 
• Εξυπηρέτηση χρέους ως ποσοστό εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 
• Ποσοστό ODA που παρέχεται για ανακούφιση χρέους 
• Αριθµός χωρών που φθάνουν τα όρια διαγραφής από τον κατάλογο των HIPC 

 
ΣΚΟΠΟΣ   16 
Σε συνεργασία µε τις αναπτυσσόµενες χώρες ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών για 
ικανοποιητική και παραγωγική εργασία των νέων         
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• Ποσοστό ανεργίας µεταξύ των ηλικιών 15-24 

 
ΣΚΟΠΟΣ   17 
Σε συνεργασία µε φαρµακοβιοµηχανίες παροχή πρόσβασης σε φθηνά βασικά φάρµακα στις 
αναπτυσσόµενες χώρες          
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• Ποσοστό πληθυσµού µε πρόσβαση σε φθηνά βασικά φάρµακα των οποίων οι τιµές θα 

συγκρατούνται  
 
ΣΚΟΠΟΣ   18 
Σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, διαθεσιµότητα των ωφεληµάτων των νέων 
τεχνολογιών, ειδικά της πληροφορικής και των επικοινωνιών           
∆είκτες παρακολούθησης επίτευξης σκοπού: 
• Τηλεφωνικές γραµµές ανά 100 κατοίκους 
• Προσωπικοί Η/Υ ανά 100 κατοίκους  
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1. 

 

GENERAL GUIDING PRINCIPLES 

 

 

                                      
The Greek Action Plan for Coordination and Harmonization outlines the basic approach 

and guiding principles of the Greek Development Policy as well as the plans of 

HELLENIC AID for better Coordination, Harmonization and Alignment which is one of the 

main priorities for the coming years.  At the same time, it constitutes the contribution of 

Greece to the upcoming 2
nd
 High Level Forum on Aid Effectiveness to be held in Paris in 

early March 2005. 

 

The final objective of this Action Plan is to support intensive Greek efforts for the fulfillment 

of the MDGs, and especially to poverty eradication, by enhancing the effectiveness of its 

development cooperation and by further strengthening the cooperation with partner countries.  

 

The operational principles of the Development Policy of HELLENIC AID all promote 

partnerships, ownership, coordination, alignment, harmonization and complementarity. The 

aim of this Action Plan is to review the main procedures of the Greek Development Policy 

System and to formulate additional measures and/or procedures while building on a process 

of an ongoing improvement.  

 

Coordination, Harmonization and Alignment are tasks that actually embrace gradually all  

aspects of development policy activities in compatibility with the Good Practice Papers 

(G.P.P.)initiated by the DAC. 

 

The Action Plan is structured around the international commitments deriving form the 

following:   

 

� The Millennium Development Goals (2002) and especially reducing, by  half,  extreme 

poverty and hunger by the year 2015;   

 

� The Barcelona Process (2000): Τhe Member States of the European Union committed 

themselves to “reach concrete steps in the coordination of policies and the 

harmonization of procedures before 2004”; 

 

� The Monterrey Conference (2002), which highlighted the importance of building 

partnerships amongst donors and developing countries as a means of making more 

effective progress towards the MDGs; 

 

� The Rome Declaration on Harmonization (February 2003), the key elements of which 

are:  

- Aligning development on partner countries’ national development strategies,  

priorities   and systems; 

- Streamlining donor policies, practices and procedures to facilitate    harmonization; 

- Implementing Good Practice Papers on Harmonizing Donor Practices for Effective 

Aid Delivery of the DAC; 

- Intensifying delegated cooperation; 

- Increasing flexibility of country based staff to manage country programmes; 
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- Promoting stronger partnerships with governments and among donors in country 

analytic Work providing budget , sector support when possible and appropriate; 

- Promoting harmonization in global and regional programmes. 

 

� The DAC Good Practice Paper “Harmonizing Donor Practices for Effective Aid 

Delivery.   

 

� The Marrakech Memorandum on Managing for Development Results (February 2004).               

             

 
 

 

2. 

 

 

SPECIFIC GOALS OF THE ACTION PLAN 

 

 
 

The HELLENIC AID Action Plan identifies the following main areas where aid effectiveness 

has to be enhanced:  

 

� Firstly, and most importantly, the alignment of Greek development policies, practices 

and procedures with our partners’ priorities.  

 

Cooperation with recipient countries, is pursued through partnerships, that is in 

accordance with the principle that policy planning and the selection of 

programmes is  their responsibility in relation to their needs and the sustainability 

of the projects and programmes. The final objective is ownership of aid on behalf 

of the recipients. Furthermore continuous dialogue with mutual trust is always a 

guiding principle between HELLENIC AID and recipient countries.   
 

� Secondly, coordination and agreement concerning priorities, practices, and procedures 

with other donors with alignment being always the ultimate step. 

 

Cooperation with the International Organizations, the EU and other donors is pursued in 

three ways: co-ordination, coherence and complementarity of policies and actions, 

always in a spirit of responsibility, transparency and efficiency to achieve common 

long-term objectives. 
Greece’s immediate objective is to intensify such cooperation with donor countries, 

with  regard to capacity building focused on targeted needs, as defined by the 

recipient countries, so that jointly and  in a coordinated manner,  sustainable 

development and good management of environmental resources are promoted. 

 

� Thirdly, coordination, coherence and complementarity concerning priorities, practices 

and procedures within the Greek System, in order to enhance the efficiency of Greek 

assistance and adjust our procedures. 

 

In fact, it is important to follow a coherent approach in all phases of the development 

cooperation process (strategic planning and programming, implementation, monitoring 

and evaluation) and put the focus on results for both partner countries and 

development agencies.  Furthermore it is necessary to use the resulting information in 
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the management and decision-making, as well as in reporting and accountability in a 

feed back process.  

 

� Fourthly, dissemination of harmonization and aid effectiveness principles to all actors 

implementing projects in developing countries through discussions, seminars, 

workshops and discussion of success case studies.. 

 

   

             

 

3. 

 

 

DEVELOPMENT POLICY OF HELLENIC AID 

 

 
 

� In order to better coordinate and increase efficiency and effectiveness the Greek 

development strategy has both Sectoral and Geographical Priorities. 
 

� The Sectoral Priorities are:  

- basic and secondary education infrastructure and vocational training;  

- basic health infrastructure; 

- micro-credit and income generation; 

- water supply and sanitation; 

- environment, energy and agriculture; 

- institution building and support for democratization and human rights; 

- women trafficking; 

- culture. 

 
 The current Geographical Priorities are: 

- the Balkans (Albania, Serbia and Montenegro , Bosnia - Herzegovina,  

F.Y.R.O.M,  Bulgaria,  Romania); 

- the Black Sea area (Armenia, Georgia); 

- the Middle East (Turkey, Syria, Lebanon, Palestinian Areas, Jordan);                  

- Iraq and Afghanistan; 

- sub-Saharan Africa (Ethiopia, Eritrea, Sudan). 

 
� Especially for sub-Saharan Africa, where poverty is at stake, the policy aims at an 

annual increase in the percentage of aid allocated to this region of   20%  to 25%.  

 

� As for the Balkan Countries the aim to enhance their stability. In this framework, the 

Greek Development Policy has put in place a comprehensive programme, the “Greek 

Plan for the Economic Reconstruction of the Balkans (ESOAB) for the years 2002-
2006”, with a budget of 550 MEUROS. The philosophy of this development 

programme is based on the principles of partnership aiming at promoting the European 

orientation of the Balkan countries, as well as their economic development and welfare. 

The “ESOAB” complements, in a targeted way, the efforts of other regional initiatives 

such as the “Stability Pact for South –Eastern Europe”. For the implementation of the 

ESOAB, a Bilateral Economic Cooperation Progrmme for each state has been drawn 

up, with local ownership being the basic principle. 
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� Publication of an Annual Report of YDAS to the Greek Parliament on development 

cooperation activities of Greece.  

 

� Public support for development assistance is deemed to be high for actions relating to 

both emergency situations and development projects to developing countries, despite 

the fact that public awareness on North-South issues needs to be further stimulated.    

     

� Creation of HELLENIC AID Web-site in order to promote information. 

 

� Publication of HELLENIC AID Guide offering instructions to Greek NGOs and 

other civil society bodies seeking official co-financing for development projects. 

 

� HELLENIC AID convenes frequent ad hoc inter-ministerial meetings on various issues 

like Environment, Water, Poverty etc. for further coordination, cohesion and 

planning.  In such meetings special consideration is  given to sectoral analysis 

documents, prepared by DAC, E.U. and multilateral donors like the World Bank; 

 

� HELLENIC AID has been disseminating to all Authorities concerned   ( Ministries, 

other Public  Agencies  and  Greek Embassies in priority countries ) the DAC 

Good Practice Paper “Harmonizing Donor Practices for Effective Aid Delivery” 
and intends to provide in a rather systematic way in the future more information and  

working documents prepared by  DAC . 

         

� Greater emphasis shall be given on discussing lessons learnt and success stories, on 

sharing  of information sources like websites and on setting up of regular meetings that 

enable implementing Ministries, NGOs and  other bodies to be better informed of 

similar activities in their sector or within a given partner country. We underline the need 

for complementarity of actions among the various participants in Greece by organizing 

meetings on a more regular basis and by making certain that all share and serve the 

same country strategy and common sectoral objectives, while allowing for flexibility in 

the phase of implementation. 

 

 

 

 

4. 

 

 

COUNTRY PROGRAMMING: A FURTHER STEP TOWARDS        

ENHANCED COORDINATION AND ALIGNMENT  

 

 
 

� In accordance with wider developments for Coordination and Harmonization, Greece 

will seek to base gradually its own bilateral development cooperation on multi-annual 

planning, contributing in this manner to predictability of aid delivery which is a step 

forward as regards aid effectiveness. This multi-annual planning mechanism shall be 

designed to be flexible, as much as possible, so as to be compatible with a joint 

programming approach within the DAC framework. The focus will be to align, to the 

extent possible, to the recipient country-led planning procedure. 
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Regarding multi-annual bilateral programming certain key inputs, jointly developed in 

the framework of the E.U. and other donors, shall be utilized, such as social context, the 

partner country’s policy agenda etc.  

 

� In order to enhance its efforts on the issue of Harmonization, Greece will continue to 

give its support to capacity building in partner countries through the formulation of 

Sectoral development strategies. Every effort shall be made to follow Sector and /or 

thematic guidelines (or best practices) developed in the framework of DAC and at 
EU level (always within the context of PRSPs or similar policies) so as to achieve the 

best possible coordination of policies with other donors, in the dialogue with  partner 

countries. 

 
�  Country Strategy Papers constitute one of the  basic tools of the strategic management of 

Greek aid, as they outline the strategic framework for the development priorities  of 

partner countries. 

 

The immediate objective of HELLENIC AID is to further align its aid 

projects/programmes to partner country-owned sectoral strategies and to further 

align  programmes, procedures, and timetables behind  the national PRSPs, while 

reducing the amount of aid provided through stand –alone projects. The intention is 

to adopt a more integrated and programmatic approach to country programming 

and budgeting, backed up by more regular consultations with local authorities 

concerning development cooperation. 

 

 

 

 

5. 

 

 

COUNTRY LEVEL INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS 

 

   

 
� Greece shares the prevailing view that one basic element for alignment and 

harmonization, and thus aid effectiveness in poverty reduction, is delegation of 

competence to the local staff.  The Rome Declaration calls for increased flexibility of 

country based staff to manage country programs and projects more effectively and 

efficiently, and for intensified donor efforts to work through such means as delegated 

cooperation.   

 

� HELLENIC AID has been gradually but steadily building development cooperation staff, 

able to play a leading role in managing and implementing its Aid Programme. Greek 

Embassies today undertake the role of field representatives for the official Greek Aid 

Programme.  

         However, there is a need to appoint a number of specialized development co-operation 

personnel  (Development Officers) in Greek Embassies in Priority Countries, in order to 

improve  co-operation with the local authorities and partners for the implementation of 

projects. This would enable HELLENIC AID to better manage pro-actively the 

challenges and needs of poverty reduction and partnerships and to improve coordination 

and complementarities within its own aid system, as well as to share experiences, thus 

increasing its efficiency and effectiveness in the field. 
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         It is noted that HELLENIC AID is presently  sending staff to partner countries only on 

an ad hoc basis and for a limited period of time - e.g. distributing humanitarian and food 

aid to the victims, monitoring  development projects etc. 

 

� It is anticipated that a number of development officers will be appointed in priority 

partner countries in the future. Law 2731/99 provides already for the detachment of 

personnel to Embassies so as to enable them to monitor and co-ordinate the 

implementation of development co-operation projects 

 

 

 

 

6. 

 

 

IMPROVING MONITORING, AUDITING AND EVALUATION  

 

 

                            
� The recent set up of a monitoring system within HELLENIC AID system already 

provides   consolidated data on the Greek aid programme, its strengths and weaknesses. 

The immediate target is to intensify work in this area by providing details on sectoral 

policies and activities implemented, focusing, in particular, on anticipated and actual 

results achieved, lessons learnt and desirable follow-up actions. The need for adoption 

of a more systematic monitoring system demonstrates the commitment of HELLENIC 

AID to develop an evaluation and continuous learning process within the Greek aid 

system with the focus being on tangible results. 
 

         In this framework, information is gathered regarding results of projects implemented, 

and reports are submitted.  The monitoring system includes since the beginning of 2004, 

visits to the projects by experienced staff who complete record reports in which they 

evaluate competence, effectiveness, development impact, suitability and expected 

sustainability of projects and programmes in cooperation with local partners.      

 

� It is in the immediate plans of “HELLENIC AID” to improve extensively its 
monitoring auditing and evaluating systems so as to increase transparency, efficiency   

of the HELLENIC AID Programme and to create the basic infrastructure for 

management for development results.  Every effort is made to develop a process within 

the Greek aid system focused on results.  The results of the evaluation will be used on a 

regular basis as a tool for an improved decision making as well as for an effective   

planning and implementation of projects and programmes.   
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∆ιακήρυξη των Παρισίων για την Αποτελεσµατικότητα της Βοήθειας 

∆είκτες Εταιρικότητος και Συµπεφωνηµένοι Στόχοι για τους 12 ∆είκτες 
 
 

 
∆είκτες 

 

 
Στόχοι για το έτος 2010 

1 Οι χώρες εταίροι έχουν σε ισχύ 
αναπτυξιακές στρατηγικές 

Τουλάχιστον 75% των χωρών εταίρων έχουν σε ισχύ αναπτυξιακές στρατηγικές   

2α Αξιόπιστα εθνικά συστήµατα 
δηµόσιας χρηµατοδοτικής 
διαχείρισης 

Οι µισές από τις χώρες εταίρους να αναβαθµισθούν τουλάχιστον κατά µια 
κατηγορία (δηλαδή 0,5 βαθµούς) στην κλίµακα απόδοσης PFM/CPIA 
(Public Financial Management/Country Policy and Institutional Assesment)   

2β Αξιόπιστα συστήµατα  
προµηθειών  
 

Το 1/3 των χωρών εταίρων να αναβαθµισθούν τουλάχιστον κατά µια κατηγορία 
(δηλαδή από ∆ σε Γ, από Γ σε Β, ή από Β σε Α) στην τετραβάθµια κλίµακα που 
χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση αυτού του ∆είκτη 

3 Οι ροές πόρων ευθυγραµµίζονται 
µε τις εθνικές προτεραιότητες   

Μείωση κατά 50% του χάσµατος 
Μείωση κατά 50% του ποσοστού των ροών βοήθειας προς τον δηµόσιο τοµέα 
που δεν περιλαµβάνεται στον κρατικό προϋπολογισµό(ούς) (συµπερίληψη 
τουλάχιστον του 85% στον προϋπολογισµό) 

4 Ενίσχυση ικανοτήτων µέσω 
συντονισµένης υποστήριξης 

50% των ροών τεχνικής συνεργασίας υλοποιούνται µέσω συντονισµένων 
προγραµµάτων που είναι σύµφωνα µε τις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές  
Για τις χώρες εταίρους µε βαθµολογία 
5 ή µεγαλύτερη στην κλίµακα 
απόδοσης PFM/CPIA (βλέπε ∆είκτη 
2α) 

Όλοι οι δωρητές χρησιµοποιούν τα 
συστήµατα PFM των χωρών εταίρων 
και 
Μείωση του χάσµατος κατά τα 2/3 
Μείωση κατά τα 2/3 του ποσοστού της 
βοήθειας προς το ∆ηµόσιο Τοµέα για 
την οποία δεν γίνεται χρήση των 
συστηµάτων PFM των χωρών εταίρων 

5α  
 
 
 
 
 
Χρήση των συστηµάτων δηµόσιας 
χρηµατοδοτικής διαχείρισης των 
χωρών 
 

Για τις χώρες εταίρους µε βαθµολογία 
3,5 και 4,5 στην κλίµακα απόδοσης 
PFM/CPIA (βλέπε ∆είκτη 2α) 

90% των δωρητών χρησιµοποιούν τα 
συστήµατα PFM των χωρών εταίρων  
και 
Μείωση κατά 1/3 του ποσοστού της 
βοήθειας προς το ∆ηµόσιο Τοµέα για 
την οποία δεν γίνεται χρήση των 
συστηµάτων PFM των χωρών εταίρων 

Για τις χώρες εταίρους µε βαθµολογία 
«Α» στην κλίµακα απόδοσης 
προµηθειών  
(βλέπε ∆είκτη 2β) 

Όλοι οι δωρητές χρησιµοποιούν τα 
συστήµατα προµηθειών των χωρών 
εταίρων 
και 
Μείωση του χάσµατος κατά 2/3 
Μείωση κατά 2/3 του ποσοστού της 
βοήθειας προς το ∆ηµόσιο Τοµέα για 
την οποία δεν γίνεται χρήση των 
συστηµάτων προµηθειών των χωρών 
εταίρων 

5β  
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήση των συστηµάτων 
προµηθειών  
 

Για τις χώρες εταίρους µε βαθµολογία 
«Β» στην κλίµακα απόδοσης 
προµηθειών  
(βλέπε ∆είκτη 2β) 

90% των δωρητών χρησιµοποιούν τα 
συστήµατα προµηθειών των χωρών 
εταίρων 
και 
Μείωση του χάσµατος κατά 1/3 
Μείωση κατά 1/3 του ποσοστού της 
βοήθειας προς το ∆ηµόσιο Τοµέα για 
την οποία δεν γίνεται χρήση των 
συστηµάτων προµηθειών των χωρών 
εταίρων 

6 Αποφυγή παράλληλων µονάδων 
υλοποίησης έργων (project 
implementation units (PIU)  

Μείωση κατά τα 2/3 του αριθµού των µονάδων υλοποίησης έργων (project 
implementation units (PIU) 

7 Περισσότερο προβλέψιµη βοήθεια 
 

Μείωση στο µισό του χάσµατος 
Μείωση στο µισό του ποσοστού βοήθειας που δεν δαπανάται εντός του 
οικονοµικού έτους για το οποίο σχεδιάσθηκε να δαπανηθεί 

8 Μη συνδεδεµένη βοήθεια 
 

Συνεχής πρόοδος µε την πάροδο του χρόνου 

9 Χρήση κοινών ρυθµίσεων ή 
διαδικασιών 

66% των ροών βοήθειας παρέχονται στο πλαίσιο προσβάσεων βασιζόµενων σε 
προγράµµατα 

10α Αποστολές επί του πεδίου 40% των αποστολών των δωρητών επί του πεδίου είναι κοινές  
10β Αναλυτική εργασία κατά χώρα 66% της αναλυτικής εργασίας κατά χώρα είναι κοινή 
11 Πλαίσια µε γνώµονα τα 

αποτελέσµατα 
 

Μείωση του χάσµατος κατά 1/3 
Μείωση κατά 1/3 του ποσοστού των χωρών χωρίς διαφανή και  ελεγχόµενα 
πλαίσια αξιολόγησης της απόδοσης  

12 Αµοιβαία ευθύνη 
 

Όλες οι χώρες εταίροι έχουν σε ισχύ αξιολογήσεις αµοιβαίας αξιολόγησης 
 

 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004-2005                                                                                                                            

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

442

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V 
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TO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ HELLENIC AID 
(Νοέµβριος 2005) 

 
 
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Υ∆ΑΣ 

 
 
ΓΚΟΥΜΑΣ Παναγιώτης Γενικός ∆ιευθυντής Υ∆ΑΣ, Πληρεξούσιος Υπουργός Α’  
ΖΟΡΜΠΑΛΑ Ελένη Αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια, Πληρεξούσια Υπουργός Β’ 
ΚΟΥΡΗ Ευτυχία ∆ιοικητικός Γραµµατέας Α’ 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα ∆ιοικητικός Γραµµατέας Γ’ 
 
 
 

 
Υ∆ΑΣ- 1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Επείγουσας Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Επισιτιστικής Βοήθειας  
 

 
ΚΟΥΤΡΑΚΟΥ Νίκη-Αικατερίνη ∆ιευθύντρια, Σύµβουλος Πρεσβείας Α’ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευή Εµπειρογνώµων Α’ 
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ Νικολέτα ∆ιοικητικής Λογιστικής Γραµµατειακής Υποστήριξης Ε’ 
ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ Άννα ∆ιοικητικής Λογιστικής Γραµµατειακής Υποστήριξης Ε’ 
ΜΟΣΚΩΦ Ηρακλής Επιστηµονικός Σύµβουλος 
 
 
 

 
Υ∆ΑΣ- 2 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Βοήθειας, Αναδιάρθρωσης, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ Γεώργιος ∆ιευθυντής, Εµπειρογνώµων Πρεσβευτής Σύµβουλος Α’ 
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ Τελέσιλλα Εµπειρογνώµων Α’ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κωνσταντίνος Εµπειρογνώµων Α’ 
ΣΙΓΑΛΑΣ Περικλής Εµπειρογνώµων Β’ 
ΧΑΡΜΑΝΙ∆ΗΣ Ηρακλής Εµπειρογνώµων Β’ 
ΑΛΜΠΑΝΕΖΟΥ Αικατερίνη ∆ιοικητικής Λογιστικής Γραµµατειακής Υποστήριξης Β’ 
ΜΕΡΓΚΟΥΝΗ Καλλιόπη ∆ιοικητικής Λογιστικής Γραµµατειακής Υποστήριξης Ε’ 
ΜΑΡΑΓΚΟΥ Φανή ∆ιοικητικής Λογιστικής Γραµµατειακής Υποστήριξης Ε’ 
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ Αθηνά ∆ιοικητικής Λογιστικής Γραµµατειακής Υποστήριξης Ε’ 
 
 
 

 
Υ∆ΑΣ- 3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασµού 
 
 

ΜΗΛΙΓΓΟΣ Σταµάτης ∆ιευθυντής, Εµπειρογνώµων Πρεσβευτής Σύµβουλος Α’ 
ΡΕΒΥΘΗ Γεωργία Εµπειρογνώµων Α’ 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΑΡΟΥ Ελισάβετ  Εµπειρογνώµων Α’ 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ-∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ Άννα Εµπειρογνώµων Α’ 
ΣΙΑΦΛΑ Ιφιγένεια Εµπειρογνώµων Β’ 
ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ Ηλίας ∆ιοικητικής Λογιστικής Γραµµατειακής Υποστήριξης Γ’ 
 
 
 

 
Υ∆ΑΣ- 4 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΜΚΟ Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης 
 
 

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία – Λουίζα ∆ιευθύντρια, Εµπειρογνώµων Πρεσβευτής Σύµβουλος Α’ 
ΣΤΡΙΚΟΥ Παναγιώτα ∆ιοικητικής Λογιστικής Γραµµατειακής Υποστήριξης Ε’ 
∆Ε∆ΕΣ Ιωάννης Τµηµατάρχης Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών του Κλάδου Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (παράλληλη απασχόληση στο YΠ ΕΞ) 
ΚΟΛΛΙΑ ∆ήµητρα ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ∆ιοικητικός (Σύµβαση Αορίστου Χρόνου) 
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Υ∆ΑΣ- 6 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
 
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ Ιωάννα ∆ιευθύντρια, Σύµβουλος Πρεσβείας Α’ 
ΛΙΝΑΡ∆ΑΚΗΣ Συµεών  Ακόλουθος 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ Πολυξένη  ∆ιοικητικής Λογιστικής Γραµµατειακής Υποστήριξης Α’ 
ΧΑΡΙΤΟΣ Άγγελος ∆ιοικητικής Λογιστικής Γραµµατειακής Υποστήριξης Γ’ 
ΓΑΛΑΝΟΥ Τατιάνα ∆ιοικητικής Λογιστικής Γραµµατειακής Υποστήριξης Ε’ 
ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ Αλίκη ∆ιοικητικής Λογιστικής Γραµµατειακής Υποστήριξης ΣΤ’ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα-Ιφιγένεια ∆ιοικητικός Γραµµατέας Γ’ 
ΨΗΜΑ∆Η Μαρία ∆ιοικητικός Γραµµατέας ∆’ 
 
 
 

 
ΑΡΧΕΙΟ Υ∆ΑΣ 

 
 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ήµητρα ∆ιοικητικός Γραµµατέας Α’ 
ΞΥ∆Α Μαριάνθη ∆ιοικητικός Γραµµατέας Ε’ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   VI 
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ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι & ΙΙ  

(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2003) 
 

Κατηγορία I:  
Αναπτυσσόµενες Χώρες και Περιοχές 
(Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια - ODA) 

Κατηγορία II: 
Χώρες και Περιοχές σε 

Μετάβαση 
(Κρατική Βοήθεια - OA) 

 
Λιγότερο 

Αναπτυγµένες από τις 
Αναπτυσσόµενες 
Χώρες (ΛΑΑΧ) 

Άλλες Χώρες Χαµηλού 
Εισοδήµατος  

(κατά κεφαλήν ΑΕΕ  
< $745 το 2001) 

Χώρες  
Κατώτερου Μέσου 

Εισοδήµατος  
(κατά κεφαλήν 

ΑΕΕ $746–$2975 
το 2001) 

Χώρες Ανώτερου 
Μέσου 

Εισοδήµατος  
(κατά κεφαλήν 
ΑΕΕ $2976–

$9205 το 2001) 

Χώρες  
Υψηλού 

Εισοδήµα- 
τος (κατά 
κεφαλήν 
ΑΕΕ > 

$9206 το 
2001) 

Χώρες  
Κεντρικής και 
Ανατολικής 

Ευρώπης και 
Νέα 

Ανεξάρτητα 
Κράτη της 

πρώην 
Σοβιετικής 
Ένωσης 

Περισσότερο 
Αναπτυγµένες 

από τις 
Αναπτυσ-

σόµενες Χώρες 
και Περιοχές 

Αφγανιστάν,  
Αγκόλα, Μπαγκλαντές,  
Μπένιν, 
Μπουτάν,  
Μπουρκίνα Φάσο, 
Μπουρούντι, 
Καµπότζη,  
Πράσινο Ακρωτήριο, 
Κεντροαφρικανική 
∆ηµοκρατία,  
Τσαντ,  
Κοµόρος, 
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του 
Κονγκό,  
Τζιµπουτί, 
Ισηµερινή Γουϊνέα, 
Ερυθραία,  
Αιθιοπία,  
Γκάµπια,  
Γουινέα,  
Γουινέα–Μπισάου, 
Αϊτή,  
Κιριµπάτι,  
Λάος,  
Λεσόθο,  
Λιβερία, 
Μαδαγασκάρη, 
Μαλάουι,  
Μαλδίβες,  
Μαλί,  
Μαυριτανία, 
Μοζαµβίκη,  
Μυανµάρ,  
Νεπάλ,  
Νίγηρ, 
Ρουάντα,  
Σαµόα,  
Σάο Τοµέ και Πρινσίπ, 
Σιέρρα Λεόνε,  
Νήσοι Σολωµόντος, 
Σοµαλία,  
Σουδάν,  
Τανζανία,       
Ανατολικό Τιµόρ, 
Τόγκο, Τουβαλού, 
Ουγκάντα, Βανουάτου, 
Υεµένη, Ζάµπια 

� Αρµενία 
� Αζαρµπαϊτζάν 
Καµερούν,  
∆ηµοκρατία του 
Κονγκό,                  
Ακτή  Ελεφαντοστού,  
Γεωργία, 
Γκάνα,                                          
Ινδία,                       
Ινδονησία,                 
Κένυα,                 
Λαϊκή ∆ηµοκρατία της 
Κορέας 
� ∆ηµοκρατία της 

Κιργιζίας 
Μολδαβία, Μογγολία, 
Νικαράγουα, Νιγηρία, 
Πακιστάν,         
Παπούα Νέα Γουινέα 
� Τατζικιστάν 
� Ουζµπεκιστάν 
Βιετνάµ,             
Ζιµπάµπουε 

� Αλβανία 
Αλγερία, Μπελίζ, 
Βολιβία, Βοσνία-  
Ερζεγοβίνη, 
Κολοµβία,Κίνα, 
Κούβα,    
∆ηµοκρατία, 
Ισηµερινός, 
Αίγυπτος, Ελ- 
Σαλβαδόρ, Φίτζι, 
Γουατεµάλα, 
Γουιάνα,Ονδούρα, 
Ιράν, Ιράκ, 
Τζαµάικα, 
Ιορδανία 
� Καζακστάν 
Πρώην 
Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία 
Μακεδονίας, 
Νήσοι Μάρσαλ,  
� Οµοσπονδιακά 
Κράτη της 
Μικρονησίας 
Μαρόκο,    
Ναµίµπια, Νίου, 
Εδάφη 
∆ιοικούµενα από 
την Παλαιστινιακή 
Αρχή,  
Παραγουάη, 
Περού, 
Φιλιππίνες, 
� Σερβία και 
Μαυροβούνιο, 
Νότιος Αφρική, 
Σρι Λάνκα, Άγιος 
Βικέντιος και 
Γρεναδίνες, 
Σουρινάµ, 
Σουαζιλάνδη, 
Συρία, Ταϊλάνδη, 
Τοκελάου, 
Τόνγκα, Τυνησία, 
Τουρκία,   
� Τουρκµενιστάν 
• Γουάλις και 

Φουτούνα 
 

Μποτσουάνα,     
Βραζιλία, 
Χιλή,  
Νήσοι Κούκ, 
Κόστα Ρίκα, 
Κροατία, 
∆οµίνικος,  
Γκαµπόν, 
Γρενάδα, 
Λίβανος, 
Μαλαισία,  
Μαυρίσιους,               
• Μεϊγιότ,  
Ναουρού,  
Παναµάς 
• Αγία Ελένη 
Αγία Λουκία,  
  Βενεζουέλα 
 
 
 
----------------------
Κατώφλι για την 
επιλεξιµότητα 
παροχής δανείου 
από την 
Παγκόσµια 
Τράπεζα ($5185 
το 2001) 
---------------------- 
• Ανγκίγια
, Αντίγκουα και 
Μπαρµπόυντα, 
Αργεντινή,  
Μπαρµπάντος, 
Μεξικό 
• Μοντσεράτ 
Οµάν,Νήσοι 
Παλάου, Σαουδική 
Αραβία, Σεϋχέλες,    
Σαντ Κίτς και 
Νέβις,Τρινιδάδ και    
Τοµπάγκο  
• Νήσοι 

Τούρκς και 
Καϊκος, 

 Ουρουγουάη 

Μπαχρέιν � Λευκορω
σία 

� Βουλγαρί
α 

� Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

� Εσθονία 
� Ουγγαρία 
� Λετονία 
� Λιθουανί

α 
� Πολωνία 
� Ρουµανία 
� Ρωσία 
� ∆ηµοκρα

τία της 
Σλοβακίας 

� Ουκρανία 

• Αρούµπα 
Μπαχάµες 
• Βερµούδα 
Μπρουνέι 
• Νήσοι 

Κέιµαν 
Κινεζική Ταϊπέι 
Κύπρος 
• Νήσοι 
Φώκλαντ 
• Γαλλική 

Πολυνησία 
• Γιβραλτάρ 
• Χονγκ Κονγκ,         

Κίνα, Ισραήλ,  
Κορέα, 
Κουβέιτ, 
Λιβύη 

• Μακάο  
• Ολλανδικές 
Αντίλες, 
• Νέα 
Καληδονία, 
Κατάρ, 
Σινγκαπούρη,        
Σλοβενία, 
Ηνωµένα 
Αραβικά 
Εµιράτα 
• Παρθένες 

Νήσοι (ΗΒ) 

� Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Χώρες 
ΚΑΕ/ΚΑΚ) 

• Περιοχή 
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ΧΩΡΑ
$ € $ € $ € $ € $ €

ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// ///////////
Αλβανία 12,49 13,94 14,74 15,64 83,38 73,80 82,95 66,77 193,56 170,15
Βοσνία- Ερζεγοβίνη 8,82 9,85 5,73 6,08 5,31 4,70 7,62 6,13 27,48 26,76
Π.Γ.∆.Μ 2,75 3,07 46,78 49,64 1,89 1,68 2,26 1,82 53,68 56,21
Σερβία-Μαυροβούνιο 42,29 47,22 5,36 5,68 59,21 52,40 12,62 10,16 119,48 115,46

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// ///////////
Αζερµπαϊτζάν 0,09 0,10 0,08 0,09 0,25 0,22 0,85 0,68 1,27 1,09
Αρµενία 1,58 1,77 2,37 2,52 2,86 2,53 3,31 2,67 10,12 9,49
Γεωργία 0,39 0,43 2,44 2,59 5,20 4,60 6,75 5,44 14,78 13,06
Μολδαβία 0,27 0,30 0,31 0,33 1,67 1,48 2,93 2,36 5,18 4,47

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// ///////////
Αίγυπτος 0,41 0,46 0,30 0,31 3,56 3,15 1,75 1,41 6,02 5,33
Αφγανιστάν 1,38 1,54 8,95 9,49 8,61 7,63 10,13 8,16 29,07 26,82
Παλαιστινιακή Αρχή 1,99 2,22 1,28 1,36 2,00 1,77 5,48 4,41 10,75 9,76
Ιορδανία 0,15 0,17 0,16 0,17 1,85 1,64 2,33 1,87 4,49 3,85
Ιράκ 0,00 0,00 0,04 0,04 5,47 4,84 6,61 5,32 12,12 10,20
Λίβανος 0,66 0,74 1,47 1,56 3,77 3,34 2,99 2,40 8,89 8,04
Συρία 0,22 0,24 1,07 1,14 4,27 3,78 2,71 2,18 8,27 7,34
Τουρκία 0,39 0,43 2,05 2,18 4,19 3,71 6,49 5,22 13,12 11,54

ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// ///////////
Αιθιοπία 0,55 0,62 0,23 0,25 0,42 0,37 1,84 1,48 3,04 2,72
Eρυθραία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 1,07 1,32 1,07
Νότιος Αφρική 0,03 0,03 0,08 0,09 0,27 0,24 0,82 0,66 1,20 1,02
Σουδάν 0,03 0,03 0,08 0,08 0,37 0,33 1,27 1,03 1,75 1,47

AΣΙΑ /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// ///////////
Σρι Λάνκα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,56 0,70 0,56

ΣΥΝΟΛΟ (κατ' έτος) 74,47 83,15 93,52 99,23 194,55 172,21 163,73 131,78 526,29 486,41

ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ODA ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ HELLENIC AID ΤΑ ΕΤΗ 2001-2004

ΣΥΝΟΛΟ (κατά χώρα)20042001 2002 2003
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CHART: NET OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE IN 2003 

 

Net ODA in 2003 - amounts
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Net ODA in 2003 - as a percentage of GNI

0.92

0.84
0.81 0.80

0.70

0.28
0.26 0.25 0.25 0.23

0.21 0.21 0.20 0.20
0.16

0.14

0.25

0.61

0.41

0.340.34
0.38

0.41

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Nor
way

Den
m

ar
k

Net
he

rla
nd

s

Lu
xe

m
bo

ur
g

Swed
en

Bel
giu

m

Fra
nc

e

Ire
la

nd

Switz
er

lan
d

Fin
la
nd

Uni
te

d 
Kin

gd
om

G
er

m
an

y

Can
ad

a

Aus
tra

lia

Spa
in

New
 Z

ea
la
nd

G
re

ec
e

Por
tu

ga
l

Ja
pa

n

Aus
tri

a
Ita

ly

Uni
te

d 
Sta

te
s

TO
TAL 

DAC

As % of GNI

UN Target 0.7

Average country effort 0.41

 
Source: OECD, 16 April 2004.  
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CHART: NET OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE IN 2004 

 

 

Net ODA in 2004 - amounts
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Source: OECD, 4 April 2005. 
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Reliability Overall Performance

Date of first 

submission

Date of last 

submission

Number of final 

DAC tables 
(2)

Key policy 

items reported

Revisions or 

corrections Score
 (4)

DAC Member (out of 8)
(3)

required (max. 22)

Portugal 29/07/2004 29/07/2004 8 4 No 22

Austria 04/08/2004 14/09/2004 8 4 No 21

Greece 20/07/2004 20/07/2004 7 3 No 19

Italy 30/06/2004 30/06/2004 7 4 No 19

Sweden 29/09/2004 30/09/2004 8 4 Yes 19

Denmark 29/09/2004 30/09/2004 8 3 Yes 18

Finland 10/09/2004 12/10/2004 8 4 Yes 18

Germany 23/09/2004 14/10/2004 8 4 Yes 18

Japan 21/09/2004 27/09/2004 8 3 Yes 18

Norway 07/09/2004 20/09/2004 8 3 Yes 18

Spain 17/09/2004 23/09/2004 8 3 Yes 18

Canada 30/09/2004 04/10/2004 8 3 Yes 17

EC
 (5)

30/09/2004 27/10/2004 6 3 Yes 17

France 30/09/2004 06/10/2004 8 3 Yes 17

New Zealand 11/10/2004 31/10/2004 8 3 No 17

Switzerland 08/10/2004 08/10/2004 7 4 No 17

Belgium 05/10/2004 13/10/2004 8 2 Yes 15

United Kingdom 30/09/2004 04/10/2004 7 4 Yes 15

United States 11/10/2004 11/10/2004 7 3 No 15

Australia 07/09/2004 18/10/2004 7 4 Yes 14

Ireland 11/10/2004 11/10/2004 5 1 No 9

Luxembourg 01/10/2004 21/10/2004 3 0 Yes -1

Netherlands 27/10/2004 incomplete 1 0 Yes -6

(1)  Presentation and performance assessment according to an established procedure with minor adjustments from year to year.

(2)  In scoring system, 2 points awarded for each final DAC table.

(3)  1 point for completing each of the following items:  Basic education, Basic health, Aid through NGOs, Capital subscriptions 

       to international financial institutions on encashment basis.

(4)  Sum of scores gained for completeness (see footnotes 2 and 3 above), plus  2 bonus points for complete final submission by

       end July or  1 bonus point for first complete submission by end September; minus  penalty points as follows (per submission

       and excluding table DAC 5a):

      - 1 point for last submission by 15 October

      - 2 points for last submission by end October

      - 3 points for last submission by 15 November

      - 1 point per table  for any DAC table not received by 15 November

      - 2 points if revisions or corrections were required to finalise reporting.

(5)  Only 6 tables and 3 policy items relevant to this Member.  Score adjusted accordingly.

Note:  Table DAC 6, on the terms of loans, has been excluded from this exercise as it applies to only some Members.

(Reporting deadline 15 July 2004)

DAC Members' Reporting Performance
 (1)

on the DAC Questionnaire for 2003 Resource Flows

Reporting status as of 26 November 2004

Timeliness Completeness
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        ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 2004 ΚΑΙ 2005             
                                                  
  Α Α Α Α Α Α Β Β Γ Ε Ζ Ι Ι Ι Κ Κ Κ Κ Κ Κ Λ Λ Λ Λ Λ Μ Μ Μ Μ Μ Ν Ο Ο Π Π Π Π Ρ Ρ Σ Σ Σ Σ Σ Τ Τ Τ Τ Υ 

  Ζ Ι Ι Κ Λ Ρ Ο Ο Ε Σ Ι Ο Ρ Σ Α Α Ε Ι Ο Ρ ∆ Ε Ι Ι Ι Α Α Α Α Ο Ο Υ Υ Α Α Γ Ο Ο Ω Α Ε Λ Ο Υ Α Ο Σ Υ Ε 

  Ε Γ Θ Τ Β Μ Ζ Υ Ω Θ Μ Ρ Α Ρ Ζ Μ Ν Ν Ν Ο   Τ Β Β Θ Λ Ρ Υ Υ Λ Τ Ζ Κ Κ Λ ∆ Λ Υ Σ Ο Ρ Ο Υ Ρ Ν Υ Ε Ν Μ 

  Ρ Υ Ι Η Α Ε Ν Λ Ρ Ο Π ∆ Ν Α Α Ε Υ Α Γ Α Κ Ο Α Υ Ο Ι Ο Ρ Ρ ∆ Ι Μ Ρ Ι Α Μ Ω Μ Ι   Β Β ∆ Ι Ζ Ρ Χ Ι Ε 

  Μ Π Ο   Ν Ν Ι Γ Γ Ν Α Α   Η Κ Ρ Α   Κ Τ Ο Ν Ν Η Υ   Κ Ι Ι Α Α Π Α Σ Ι   Ν Α Α Τ Ι Α Α Α Α Κ Ι Σ Ν 

  Π Τ Π Ε Ι Ι Α Α Ι Ι Μ Ν   Λ Σ Ο     Ο Ι Ν Ι Ο   Α   Ο Κ Τ Β   Ε Ν Τ Σ   Ι Ν   Ο Α Κ Ν   Ν Ι Α Ι Η 

  Α Ο Ι Λ Α Α   Ρ Α Α Π Ι     Τ Υ       Α Γ Α     Ν     Ι Α Ι Α Κ Ι Α Τ   Α Ι   Μ   Ι     Ι Α   Α   

  Ϊ Σ Α Ε     Ε Ι     Ο Α     Α Ν         Κ       Ι     Ο Ν Α Φ Ι Α Ν Ι     Α   Ε Μ Α     Α         

  Τ     Φ     Ρ Α     Υ       Ν           Ο       Α       Ι   Ρ Σ     Ν           Α                 

  Ζ     Α     Ζ       Ε                                   Α   Ι Τ     Η           Υ                 

  Α     Ν     Ε                                               Κ Α                 Ρ                 

  Ν     Τ     Γ                                               Η Ν                 Ο                 

        Ο     Ο                                                                   Β                 

        Σ     Β                                                                   Ο                 

        Τ     Ι                                                                   Υ                 

        Ο     Ν                                                                   Ν                 

        Υ     Η                                                                   Ι                 

                                                                                  Ο                 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
                                                                                                  

ΦΙΛOΛOΓΙΑΣ   1         1 1   1                                       1                     5           1     

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                                                 2                 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

                                                                    1           1                 

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ  
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

                                                                                1                 

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ                                                                 1                                 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ                                                                                 1                 

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ                                                                                 1                 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                     1             

IΣΤOΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙOΛOΓΙΑΣ   3         1                                                   1               2                 

ΦΙΛOΣOΦΙKHΣ   1         1 1                                                                                   

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

                                                                1                                 

ΦΙΛOΣOΦΙΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧOΛOΓΙΑΣ 

        2       1                                                               1                 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ  
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

                                          1                                                       

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ  
ΦΙΛOΛOΓΙΑΣ 

            2   1                                               1               1     1   1       

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

              1                                                           1                       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ                                                                                           1       

ΝOΜΙΚΗΣ 1   1   6 7     2                                         2     4         1     1                 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

        1 3 1   1                                     1         1 2                               

ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

              1 1                                             1 1               2                 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ         2       1         1                                         3     1   1                   

ΤΕΦΑΑ                       1                                                                           

Ο∆ΟΝΤΟΙΑΤΡΙΚΗΣ                           1                                         1               1             

ΦYΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                           1                                                                       

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ                           1                                                                       

ΦΥΣΙΚΗΣ                                                                                                   

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & 
ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

                                                                1                                 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ         2 8   1 1                                             1 2           2   1                 

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ                                                                           2                       

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

                                                              1                                   

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ           1                                                                                       

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                   

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                         1                                                         
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

                                                                                                  

∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟY∆ΩΝ 

                                                          1   1 1                                 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

                                                                1                                 

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

                1                                                   2     1     1                 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

        1   2   5                                             1 1   1 1 1 1 3   1                 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ         2                                               1       1         1 3   1                 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                           1     1               1                 

ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤOOΙΚOΝOΜΙΚΗΣ 

      1   1           1             1                           1                                 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ               1                                           1                                       

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                   

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                                                                   

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

                                                          1                                       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1             3                                                             2                     

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1       1 1             1                                 1   1 3   2     3 1                     

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

                                                                                                  

ΧΡΗΜΑΤOOΙΚOΝOΜΙΚΗΣ & 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

          1     1                             1     1     1   3 1               1               

                                                 

  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

                                              1                                                   

∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

                                                              1           1 1                     

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                                       1           

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠOΥ∆ΩΝ                                                                 1                                 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

                                                                                                  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΑΙ 
∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

        1                                                                                         

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

            1 1                                                                                   

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ         3     1 1                                         1                                       

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ               1 2       1                                                                         

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ                 1                                         1             2                         

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                         1                                                                         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                                                              1                                   

∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

        1   1                                                   3               1                 

ΕΜΜΕ                                                                         3                         

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

        2 1                                               1                               1       

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ                                                                                                   

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

  1         1           2                                     1     1                 1           

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                                                                                                   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                                                                                                   

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                   

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ         2                                                                       1                 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ     1                                                                       2         2           

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ                                                                 1                                 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                 1                 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ     1                                                                                 1           

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ         1     1                                                                                   

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ                       1                                                                           

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ         1                     1                                           1                       

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                               1                                     1                 1           

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

                                                                    3                 2           

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                                                   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ   1                                                             1         1                       

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ     1                                                                                             

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                 1                 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                       1                                                                           

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                                                                    1                             
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∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                                                                    1                             

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

                      1                                                             1     1       

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

                          1 1                                                                     

ΙΑΤΡΙΚΗΣ     1       1                                                                                   2 

ΑΠΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                                                                                  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1         1                                                                         1         

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ                                             1                                   1                 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

                    1                                                 1                           

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ                                                                           4                       

ΝΟΜΙΚΗΣ         1 1   3 2                                               5         1 3 1   1 2   1         

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ         1                                                                       2                 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ         1     5 2     1                                         3           3                     

ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ         1 1     1                                                       1       1 1         1     

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ  
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

          1                                                           2     2   1                 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ  
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

                                                                                              1   

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ               1 1                                                         3                       

ΙΑΤΡΙΚΗΣ                       2                   1                     1   1       2       1             

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ             1 4                                           1               1     3                 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

                                                                        1 1                       

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ                       1                   2                                                       

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                                                                 1                 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                   

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ               1                                                                 2                 

ΧΗΜΕΙΑΣ                                                                                                   

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                   

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ                         1 1                                                                       

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ             1                                                                                     

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ                1                         1 1                                                       

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ                                                                                                    

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ MΕΣΩΝ MΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

            1                           1                                 1 1                     

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                                                                                    

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

        1     1                                                                                   

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ         1                                                                                         

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

            1   1                       4     1           1         1 2     2                     

∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

            1                                                 1                 1                 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                             1                                                                     

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                       1                                                                           

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ         1     1                                       2             1 1     3                     

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

              1     1                                     1           1                           

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                   

ΙΑΤΡΙΚΗΣ                           1                                         1                 1           

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                       1                                                                           

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                             1                                                                     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ         2                                                                                         

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

                                                              3                                   

ΑΠΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                                                                                  

ΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                   1   1   1         2                             

ΝΟΜΙΚΗΣ           2   2 2                                     1         3   3       1                     

∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

          1   1                                           1                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ               1                                                       1                           

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

                      1                                                                           

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                                                                                                   

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                   

ΙΑΤΡΙΚΗΣ                               1                                                                   

ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                 1                 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                 1                 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ                                                                             1                     
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

                                                                1   1                             

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

                      1                                             1 1                           

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                                                                                                   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                                   

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                                                       1           

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                                                                                   

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1                                       1                                                         

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ                                                                             1                     

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ     1                                                                                             

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ         1                                                                                         

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ         1                                                 1                 1                     

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                                                           1       

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ                       1                                                                           

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                                            1       

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                         1 2                                                                       

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           1                                         1                             

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ                                                                                                 1 

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ                                                                                                   

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                   1                               

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                                   

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                             1                                     

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ  

                                                                                                  

ΜΑΙΧ   1                   1                                                               2           
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Table 1. DAC Members' position in respect of the Reference Indicator Matrix (2003) 

Base (1999-2001 ave.) 2003 Base (1999-2001 ave.) 2003

Australia 0.46 0.53 0.05 0.04

Austria 0.34 0.57 0.04 0.06

Belgium (3) 0.51 0.99 0.08 0.35

Canada 0.40 0.81 0.03 0.06

Denmark (4) 0.78 0.84 0.28 0.20

Finland 0.71 0.99 0.08 0.11

France (4) 0.49 0.89 0.06 0.17

Germany (4) 0.43 0.76 0.04 0.09

Greece (5) .. 0.90 .. 0.03

Ireland (6) 1.00 1.00 0.16 0.20

Italy 0.30 0.78 0.03 0.06

Japan (4) 0.76 0.65 0.05 0.04

Luxembourg (7) .. .. .. ..

Netherlands (8) 0.91 0.72 0.22 0.18

New Zealand (9) .. 0.55 .. 0.03

Norway 0.99 1.00 0.30 0.39

Portugal (4) 0.45 0.97 0.11 0.14

Spain 0.25 0.47 0.02 0.03

Sweden 0.92 0.96 0.18 0.29

Switzerland 0.89 0.96 0.09 0.12

United Kingdom 0.62 1.00 0.07 0.11

United States (4) (10) 0.01 0.29 0.01 0.01

Total DAC 0.55 0.69 0.04 0.06

Source:  OECD (DAC and CRS reporting systems)

1 The Bilateral LDC ODA untying ratio represents : Untied bilateral LDC ODA divided by total

bilateral LDC ODA (commitments basis).

2 The Effort-sharing composite indicator represents:  (bilateral LDC ODA/GNI times the 

bilateral LDC ODA untying ratio) + multilateral LDC ODA/GNI.  Following the DAC

convention, multilateral ODA is treated as untied.

3 Belgium extended CRS reporting of tying status to include their grant programme from 2000.  

The figures shown are thus based on a two-year average (2000-2001).

4 Did not report the tying status of free standing technical co-operation (FTC). By convention, FTC

amounts have been treated as tied.  However in the case of Germany and Portugal the tying status of

technical co-operation projects have been notified for 2003 reporting.

5 Greece commenced reporting to the CRS as from 2002.

6 Ireland commenced reporting to the CRS in 2000.  The 1999-2001 average figures shown are thus based

on a two-year average (2000-2001).

7 Luxembourg does not report to the CRS.

8 Netherlands extended CRS reporting of tying status to include FTC only from 2000.  The 1999-2001 figures

shown are thus based on a two-year average (2000-2001).

9 New Zealand commenced reporting to the CRS as from 2002. 

10 The US does not report tying status to the CRS.  By convention, debt relief is treated as untied, the 

remainder as tied.

Note: The above table is based on the group of least developed countries on the DAC List of Aid Recipients - as at 01.01.2003.

Bilateral LDC ODA Untying Ratio (1)

(Reference point : 0.60)

Effort-sharing Composite Indicator (2)

(Reference point : 0.04)

 

Source: IMPLEMENTING THE 2001 DAC RECOMMENDATION ON UNTYING ODA to the LDC 2005 Progress Report,  
              DCD/DAC(2005)5. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Υ.∆.Α.Σ 

 
Βας. Σοφίας 11 
GR-106 71 Αθήνα 
ΕΛΛΑΣ 
τηλ.: ++210-368-3570 
fax: ++210-368-3659 
E-mail: hellenicaid@mfa.gr  
Internet: www.mfa.gr  
 
 
Ετήσια Έκθεση  
της Ελληνικής ∆ιµερούς και Πολυµερούς  
Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας 
Έτη 2004 – 2005 
 
Σύνταξη & επιµέλεια: HELLENIC AID 
                                   Υ∆ΑΣ-2 ∆/νση Αναδιάρθρωσης, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης 
                                   Π. Σιγάλας (Εµπειρογνώµων Β΄) 
Συντονισµός: Γ. Φιλιππαίος (Εµπειρογνώµων Πρεσβευτής Σύµβουλος Α΄), ∆/ντής Υ∆ΑΣ-2 ∆/νσης 
Φωτογραφίες : Ένα µέρος των φωτογραφιών έχει παραχωρηθεί µε την ευγενή φροντίδα των Φορέων 
                         υλοποίησης των αντίστοιχων προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας (κυρίως ΜΚΟ), 
                         ενώ ένα άλλο προέρχεται από το αρχείο της Υ∆ΑΣ.  
Εξώφυλλο: Παιδιά της Σρι Λάνκα, περιοχή Trincomalee, που δέχθηκαν ιατρική φροντίδα από Έλληνες ιατρούς 
                   φωτογραφίζονται περιχαρή εµπρός από το πλωτό νοσοκοµείο της HELLENIC AID “Ocean Monarch”    
                   που παρέµεινε στη Νήσο επί δίµηνο (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2005).  
                   Η σκηνή απαθανατίσθηκε από προσωπικό της Υ∆ΑΣ-1 ∆/νσης. 
Παραγωγή: ∆εκέµβριος 2005 


