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A-1 
Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και  

Νέοι Προσανατολισµοί    
      
 

 
A-1.1 
Γενικά 

 
 
 
Σήµερα η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει σειρά σηµαντικότατων προβληµάτων – προκλήσεων, 
στο πλαίσιο µιας παγκοσµιοποιηµένης πραγµατικότητος, στην οποία τα δεδοµένα αλλάζουν 
µε πρωτοφανείς ρυθµούς. Καθώς ο κόσµος γίνεται ολοένα και πιο αλληλεξαρτώµενος, τα 
προβλήµατα διεθνοποιούνται. Η φτώχεια, οι ασθένειες, ο υποσιτισµός, ο αναλφαβητισµός, η 
έλλειψη πρόσβασης σε πόσιµο νερό, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι περιφερειακές συγκρούσεις, το έλλειµµα δηµοκρατίας, 
αποτελούν προβλήµατα που επιδεινώνουν την αστάθεια του παγκοσµίου συστήµατος, 
καθώς γεννιούνται στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, επηρεάζουν όµως σηµαντικά τις 
ανεπτυγµένες.  
 
Η καταπολέµηση όλων αυτών των προβληµάτων – προκλήσεων, αποτελεί µέγιστο ηθικό, 
πολιτικό και κοινωνικό ζήτηµα της δηµοκρατίας και µείζονα προτεραιότητα για τη διεθνή 
κοινότητα, καθώς ως φαινόµενα τα προβλήµατα, δεν προσβάλουν µόνο τον πολιτισµό, αλλά 
θέτουν διαρκώς σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευηµερία.  
 
Κατ’ αυτή την έννοια, οι προσπάθειες που καταβάλλονται από το έτος 2000 από τη διεθνή 
κοινότητα των δωρητών και των αναπτυσσόµενων χωρών εταίρων για την υλοποίηση των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (Millennium Development Goals [MDGs]), αποτελούν 
πλαίσιο πολιτικής για την επίτευξη οικονοµικής σταθερότητος και ευηµερίας, προς όφελος 
όλων των λαών του πλανήτη. Οι Στόχοι αυτοί προβλέπουν: 

� την εξάλειψη της ακραίας εισοδηµατικής φτώχειας και της πείνας, 
� τη γενίκευση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες,  
� την προώθηση της ισότητος των φύλων και την παροχή ευκαιριών 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]. 
 

Το Ελληνικό πλαίσιο πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας, υποστηρίζει την ανάληψη 
συντονισµένων ενεργειών στην κατεύθυνση της επίτευξης των 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 σταθερότητος, 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 η αειφορία του περιβάλλοντος.  
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Ειδικότερα, ασκώντας πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας εδώ και µερικά χρόνια, η Ελλάς 
επιδιώκει να συνδυάσει τρεις παραµέτρους. Να εξασφαλίσει δηλαδή ότι οι στόχοι της Χώρας: 
� 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 «Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας» (MDGs), όπως αυτοί έχουν 
προσδιοριστεί από τα Ηνωµένα Έθνη (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 τα Η.Ε. 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 
δράσης της Ελλάδος.  

 
Η στρατηγική αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδος έχει ορίζοντα πενταετίας και είναι κατά 
το δυνατόν επικεντρωµένη τόσο γεωγραφικά όσο και θεµατικά. Ενώ κατά την προηγούµενη 
περίοδο γεωγραφικά είχε ως κύριο και σχεδόν αποκλειστικό στόχο, τα Βαλκάνια, κυρίως 
µέσω της υλοποίησης του Ελληνικού Σχεδίου για την Οικονοµική Ανασυγκρότηση των 
Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), κατά την τελευταία διετία, χωρίς να εγκαταλείπεται η συγκεκριµένη 
περιοχή, όσο προχωρά η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής, τόσο 
διαµορφώνονται νέες προοπτικές αναπτυξιακής συνεργασίας προς, τη Μαύρη Θάλασσα, τη 
Μέση Ανατολή, την Υποσαχαρική Αφρική και την Ασία. 

 
Επίσης, τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν και νέοι θεµατικοί τοµείς όπως, της οικονοµικής 
ανάπτυξης, της εξασφάλισης πόσιµου νερού, της αειφορίας του περιβάλλοντος, της 
οικοδόµησης θεσµών, της καταπολέµησης της παράνοµης διακίνησης ατόµων και άλλοι, 
χωρίς βεβαίως να εγκαταλείπονται οι παραδοσιακοί τοµείς δράσης, όπως η εκπαίδευση και η 
υγεία. 

 
Η Ελλάς πέρα από την ποσοτική αύξηση της βοήθειας, δίνει ιδιαίτερη σηµασία και στη 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητος της παρεχόµενης βοήθειας, σύµφωνα και µε τις αρχές 
που περιελήφθησαν στη «∆ιακήρυξη των Παρισίων» (Paris Declaration) του Μαρτίου 2005. 
Για τον σκοπό αυτό έχει υιοθετήσει τις βασικές αρχές άσκησης πολιτικής αναπτυξιακής 
συνεργασίας που ισχύουν στο πλαίσιο της Ε.Ε. και της DAC.  
 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον προγραµµατισµό, στόχος είναι για κάθε χώρα προτεραιότητος 
να υπάρχει Κείµενο Στρατηγικής (Country Strategy Paper), ενώ η Ελλάς προτίθεται να 
συµµετάσχει και στη διαδικασία Κοινού Προγραµµατισµού (Joint Programming) και 
Συγχρηµατοδότησης Προγραµµάτων (Co-Financing), που προωθείται σε επίπεδο Ε.Ε. Από 
την άλλη πλευρά, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητος της 
χορηγούµενης βοήθειας, η Ελλάς σκοπεύει να περιορίσει τον αριθµό των αποδεκτριών 
βοήθειας χωρών και να αυξήσει το µέγεθος των υλοποιούµενων έργων, καθώς και τη 
διάρκειά τους. Ήδη κατά τα δύο τελευταία έτη υλοποιούνται και ορισµένες δράσεις διετούς 
διάρκειας, πέραν των παρεµβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ. 

 
Οι χώρες προτεραιότητος για το έτος 2006 ήταν τριάντα οκτώ, επειδή προστέθηκαν 
περισσότερες Αφρικανικές χώρες. Με αρκετές από αυτές η Ελλάς έχει συνάψει Πρωτόκολλα 
Συνεργασίας. Συγκεκριµένα έχουν υπογραφεί µε τις κυβερνήσεις της Αρµενίας, της Γεωργίας, 
της Ουκρανίας και της Αιγύπτου. Στις χώρες αυτές προστίθενται, η Αλβανία, µε την οποία 
έχει ήδη υπογραφεί διµερής συνεργασία σε διάφορους τοµείς, η Αιθιοπία στην Αφρική και µία 
Αραβική χώρα η οποία πρόκειται σύντοµα να καθορισθεί. 
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Με αυτό τον τρόπο η Ελληνική πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας λαµβάνει ακόµη 
περισσότερο υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσοµένων χωρών και κυρίως των λιγότερο 
αναπτυγµένων και συµβαδίζει και υλοποιεί προτεραιότητες και κατευθύνσεις που 
χαράσσονται ή αποφασίζονται σε διεθνή όργανα, όπως η Ε.Ε, ο Ο.Ο.Σ.Α και τα Η.Ε. 
 
Για την επίτευξη του στόχου της αποδοτικότητoς και αποτελεσµατικότητoς της παρεχόµενης 
από την Ελλάδα αναπτυξιακής βοήθειας, πέρα από το σωστό σχεδιασµό στον 
προγραµµατισµό, αποτελεί κρίσιµο στοιχείο η διαδικασία υλοποίησης. Για την αντιµετώπιση 
αυτού του θέµατος, ήδη από το 2005 η HELLENIC AID, ξεκίνησε τη συνεργασία µε 
δωρήτριες χώρες που διαθέτουν σηµαντική εµπειρία στον τοµέα της αναπτυξιακής 
συνεργασίας, καθώς και µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι, 
αφενός η επίτευξη µεγαλύτερης αποδοτικότητος των προγραµµάτων που χρηµατοδοτεί το 
Ελληνικό Κράτος και αφετέρου η απόκτηση πολύτιµης εµπειρίας που θα αποκτήσουν οι 
Ελληνικοί Φορείς υλοποίησης που θα συµµετάσχουν σε κοινά προγράµµατα. 
 
Η HELLENIC AID έχει υπογράψει Μνηµόνιο µε το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Τροφίµων (World 
Food Programme) των Η.Ε και ετοιµάζονται δύο ακόµα Μνηµόνια, µε τον FAO στη Ρώµη, για 
προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης και το UNAIDS στη Γενεύη, για προγράµµατα 
καταπολέµησης του AIDS. 
 
 

 
A-1.2 

Η Ελλάς και η Αναπτυξιακή Συνεργασία  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 
 
Α-1.2.1 Αναπτυξιακή Πολιτική της Ε.Ε – Συµµετοχή της Ελλάδος στα σχετικά όργανα 

της Ε.Ε – Αποτελέσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών 
Σχέσεων (ΣΓΥΕΣ) µε αναπτυξιακή ατζέντα 

 
Εισαγωγή     
 
Το 2006, η Ε.Ε απέδειξε ότι παραµένει ένας σηµαντικός παίκτης εντός της διεθνούς 
κοινότητος των δωρητών, παρέχοντας το µεγαλύτερο ποσοστό Κρατικής Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (Official Development Assistance – ODA) παγκοσµίως και στηρίζοντας διεθνείς 
αποφάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητoς της βοήθειας, στην 
επίτευξη των οκτώ Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και στην µείωση της παγκόσµιας 
φτώχειας και των επιπτώσεων αυτής. Η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την 
Ανάπτυξη, το ∆εκέµβριο του 2005, απετέλεσε, για πρώτη φορά, την προσπάθεια για µια νέα 
πολιτική διάσταση της ανάπτυξης, δίδοντας στην πολιτική αυτή έναν κεντρικότερο ρόλο στο 
πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. Παρουσιάζει ένα κοινό όραµα, το οποίο δεσµεύει 
το Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και καθένα εκ των 27 Κρατών Μελών. Παρέχει 
το πλαίσιο αναφοράς για µια αποτελεσµατική και συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική, η οποία 
έχει ως στόχο την αντιµετώπιση παγκόσµιων προκλήσεων, όπως κλιµατικές αλλαγές, 
µετανάστευση, ενέργεια, ασφάλεια, και κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης.                      
 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006                                                                                                                                     

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

26

΄Όσον αφορά στη δέσµευση που ανέλαβε η Ε.Ε στη ∆ιάσκεψη του Monterrey για τη 
Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης το 2002, να αυξήσει δηλαδή συλλογικά την αναπτυξιακή 
βοήθειά της στο 0,39% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατός (ΑΕΕ) της, απεδείχθη ότι η 
Ε.Ε υπερέβη τον στόχο αυτό, παρέχοντας το 2006, το 0,42% του ΑΕΕ της για την 
αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό το ποσοστό κατατάσσει την Ε.Ε στην πρώτη θέση των δωρητών 
παγκοσµίως (συγκριτικά, οι ΗΠΑ, ο µεγαλύτερος δωρητής εντός της DAC/ΟΟΣΑ, έφτασε το 
2006 στο 0,17% ODA/ΑΕΕ), και αφήνει βάσιµες προσδοκίες για την επίτευξη των 
µελλοντικών στόχων της Ε.Ε για 0,56% το 2010 και 0,7% ODA το 2015.  
 
Η Ελλάς είχε ενεργό συµµετοχή στην προαναφερθείσα αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε και 
τους στόχους της. Ζητήµατα όπως η αύξηση της αποτελεσµατικότητος και της ODA 
αποτελούν σταθερές δεσµεύσεις για την Ελλάδα, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στα 5-ετή 
διµερή αναπτυξιακά προγράµµατα της Ελλάδος.  Η Χώρα µας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στις διαβουλεύσεις της Ε.Ε και συνέβαλλε αναλόγως στις συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή 
Συναίνεση, το ζήτηµα της συµπληρωµατικότητος και της κατανοµής των εργασιών, το νέο 
Χρηµατοδοτικό Μέσο για την Αναπτυξιακή Συνεργασία, όπως και για την Πολιτική Συνοχής 
υπέρ της Ανάπτυξης, για την µετανάστευση και την καταπολέµηση του HIV/AIDS.  

 
Η αναπτυξιακή ατζέντα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων 
(ΣΓΥΕΣ) 
 
Σύµφωνα µε την συνήθη πρακτική, διεξήχθησαν το 2006 δύο συναντήσεις του ΣΓΥΕΣ, στις 
οποίες οι Υπουργοί Ανάπτυξης της Ε.Ε ήταν επικεφαλής της αναπτυξιακής ηµερήσιας 
διάταξης.                                  
 
 ΣΓΥΕΣ 11ης Απριλίου 2006: 

� Το Συµβούλιο υιοθέτησε τα εξής Συµπεράσµατα: 
- Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης και Αποτελεσµατικότητα της Βοήθειας: Περισσότερη, 

καλύτερη, ταχύτερη παροχή: To Συµβούλιο επαναβεβαίωσε τη δέσµευσή του στην 
Συναίνεση του Monterrey, επίσης στην αύξηση της ODA της Ε.Ε, στις καινοτόµες πηγές 
χρηµατοδότησης, στην απάλειψη του χρέους, στην αποδέσµευση της βοήθειας, κλπ. Ως 
προς την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, τονίσθηκε η δέσµευση για εξεύρεση 
επιχειρησιακών αρχών για την κατανοµή των εργασιών επί τόπου και διακρατικά, για 
πρόοδο στο θέµα του Κοινού Προγραµµατισµού, για την αποκέντρωση. Επίσης 
υιοθετήθηκε «Ένα κοινό πλαίσιο για την σύνταξη Κειµένων Στρατηγικής ανά Χώρα 
(CSPs) και  αρχές για τον κοινό πολυετή προγραµµατισµό».  

- Πολιτική Συνοχής για την Ανάπτυξη (PCD): Πρόγραµµα Εργασιών 2006-2007: Το 
Συµβούλιο συµφώνησε στις εξής προτεραιότητες δράσης των Κρατών Μελών και της 
Επιτροπής για την συνοχή: στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων του Συµβουλίου, ούτως 
ώστε να ενσωµατώνονται τα αναπτυξιακά ζητήµατα πιο αποτελεσµατικά στις αποφάσεις 
της κάθε πολιτικής της Ε.Ε, στις ικανότητες της Επιτροπής για παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της πορείας της PCD, και στην εµπλοκή των κυβερνητικών µηχανισµών των 
Κρατών Μελών στην παρακολούθηση του δια-τοµεακού και δι-υπουργικού συντονισµού 
στους 12 θεµατικούς τοµείς.  
� Οι Υπουργοί Ανάπτυξης συζήτησαν επίσης τα εξής θέµατα: 

- Ενέργεια στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, Μετανάστευση και Ανάπτυξη, το 
Χρηµατοδοτικό Μέσο για την Αναπτυξιακή και Οικονοµική Συνεργασία, το 10ο ΕΤΑ και το 
Χρηµατοδοτικό Πρωτόκολλο µε την Εσωτερική Συµφωνία, η ανθρωπιστική βοήθεια, και 
το φόρουµ των Ηνωµένων Εθνών για την συνοχή του όλου συστήµατος.  
� Οι Υπουργοί Εξωτερικών υιοθέτησαν Συµπεράσµατα για τους Ανθρώπινους     
Πόρους στον τοµέα της υγείας στις αναπτυσσόµενες χώρες, και µια σχετική ∆ήλωση 
∆έσµευσης της Ε.Ε.    
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 ΣΓΥΕΣ 17ης Οκτωβρίου 2006: 

� Υιοθετήθηκαν τα εξής Συµπεράσµατα: 
- Βοήθεια για το Εµπόριο: Τα Συµπεράσµατα απετέλεσαν την προετοιµασία ενός 

«αναπτυξιακού πακέτου» της Ε.Ε στο πλαίσιο της υπουργικής συνάντησης του 
ΠΟΕ/Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα, το ∆εκέµβριο του 2006 στο Hong Kong, και 
συµπεριλάµβανε, µεταξύ άλλων, την οικονοµική δέσµευση της Ε.Ε να φτάσει, µέχρι το 
2010, το ετήσιο ποσό των 2 δις. ΕΥΡΩ για την στήριξη του εµπορικού τοµέα. 

- Η ∆ιακυβέρνηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη: Προς 
µια εναρµονισµένη προσέγγιση της Ε.Ε: Τα Συµπεράσµατα κάλυπταν ζητήµατα όπως 
την Πρωτοβουλία ∆ιακυβέρνησης για τις χώρες ΑΚΕ, τον προγραµµατισµό των γραµµών 
κινήτρων, το Μηχανισµό Αξιολόγησης για την Αφρική ως ένα εργαλείο αυτό-εκτίµησης 
που να ενθαρρύνει τις µεταρρυθµίσεις, Αστάθεια και Εύθραυστες Χώρες, κλπ.   

- Συζήτηση Προσανατολισµού: Κατευθυντήριες Αρχές της Ε.Ε για την 
συµπληρωµατικότητα και την κατανοµή των εργασιών: Τα Συµπεράσµατα καλούν την 
Επιτροπή να προετοιµάσει Ανακοίνωση για την συµπληρωµατικότητα και την κατανοµή 
των εργασιών, εντός του 2007. Αναφέρονται ζητήµατα όπως µείωση των χωρών και 
τοµέων προτεραιότητος, συµφωνίες ηγετικού δωρητή, πλαίσιο κοινού προγραµµατισµού.  

- Συζήτηση Προσανατολισµού: Ενσωµάτωση θεµάτων ανάπτυξης στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων του Συµβουλίου (Συνοχή των Πολιτικών υπέρ της Ανάπτυξης-PCD): 
Η συζήτηση του Συµβουλίου επικεντρώθηκε στους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να 
επιτευχθεί η στήριξη της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής από τις άλλες πολιτικές της 
Ε.Ε. Τα Συµπεράσµατα προβλέπουν µια συστηµατικότερη ενηµέρωση επί των 
επιπτώσεων των αποφάσεων της Ε.Ε στην αναπτυξιακή της πολιτική, µια αναθεώρηση 
του κυλιόµενου προγράµµατος εργασίας για την PCD, µια Εκθεση επί της εφαρµογής της 
PCD ανά διετία, την οποία θα παρουσιάσει η Επιτροπή για πρώτη φορά το 2007.  
� Τα ακόλουθα θέµατα συζητήθηκαν επίσης από τους Υπουργούς: 

       Η Στρατηγική της Ε.Ε για την Αφρική, η µεταρρύθµιση του συστήµατος των 
αναπτυξιακών οργάνων του ΟΗΕ, η βιοποικιλότητα στην αναπτυξιακή συνεργασία της 
Ε.Ε, η επικύρωση από τα εθνικά Κοινοβούλια της αναθεωρηµένης Συµφωνίας της 
Κοτονού, και η ανάγκη συνοχής µεταξύ της πολιτικής µετανάστευσης και ανάπτυξης.  

 
Οι Γενικοί ∆ιευθυντές Ανάπτυξης (DGs) 
 
Οι Γενικοί ∆ιευθυντές συναντώνται, κατόπιν πρόσκλησης της Ε. Επιτροπής, µερικές φορές 
ανά έτος, όχι µόνο για να προετοιµάσουν τα αναπτυξιακά ΣΓΥΕΣ, αλλά και για να 
συζητήσουν τρέχοντα ή νέα θέµατα στην διεθνή αναπτυξιακή ατζέντα.  
 
Το 2006 πραγµατοποιήθηκαν τρεις άτυπες συναντήσεις των Γενικών ∆ιευθυντών. Εκτός των 
τρεχόντων θεµάτων, όπως είναι η παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράµµατος µιας 
Προεδρίας, η µετανάστευση και ανάπτυξη, η αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, ή το 10ο 
ΕΤΑ και οι Πρωτοβουλίες για την Αφρική, συζητήθηκαν το ζήτηµα της ανερχόµενης 
«αναπτυξιακά» Κίνας, η αυξανόµενη επιρροή της στην Αφρική και η έρευνα στο πλαίσιο της 
αναπτυξιακής συνεργασίας.  
 
 
Α-1.2.2 Συµµετοχή της Ελλάδος στις διαδικασίες εφαρµογής της αναπτυξιακής 

πολιτικής της Ε.Ε κατά γεωγραφική περιοχή 
 
Η Υ∆ΑΣ-3 ∆ιεύθυνση εκπροσώπησε την Ελλάδα στις αρµόδιες επί της έγκρισης 
αναπτυξιακών προγραµµάτων και έργων ∆ιαχειριστικές και Γεωγραφικές Επιτροπές της Ε.Ε, 
στις αρµοδιότητες των οποίων εντάσσονται επίσης η παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων των προγραµµάτων αυτών.  
� Χώρες ΑΚΕ και Επιτροπή ΕΤΑ 
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� Οι Βαλκανικές χώρες και η Επιτροπή PHARE  
� Οι Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Κεντρικής Ασίας και η Επιτροπή TACIS 
� Oι χώρες της Λατινικής Αµερικής και η Επιτροπή ALA      
� Η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία και η Επιτροπή MEDA  
 
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 συστήµατα STABEX και SYSMIN που είχαν στόχο τη στήριξη 
της γεωργικής και µεταλλευτικής παραγωγής των χωρών αυτών καταργήθηκαν το 2000, στο 
πλαίσιο της συµφωνίας Κοτονού και αντικαταστάθηκαν από το σύστηµα FLEX το οποίο 
αντισταθµίζει τις απώλειες από τις εξαγωγές των χωρών ΑΚΕ όταν µειώνονται κάτω του 2%.  
 
Από την 1-1-2008 θα τεθεί σε ισχύ το 10ο ΕΤΑ για τη χρονική περίοδο 2008-2013 µε 
συνολικό προϋπολογισµό 22.682 δις. ΕΥΡΩ. Η εισφορά της Ελλάδος για την περίοδο αυτή 
θα ανέλθει σε 333,42 εκατ. ΕΥΡΩ. Η κυρωτική διαδικασία από τα Εθνικά Κοινοβούλια των 
ΚΜ βρίσκεται σε εξέλιξη.  
 
Όσον αφορά στις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη των Συµφωνιών Οικονοµικής Εταιρικής 
Σχέσης, µεταξύ της Ε.Ε και των κρατών ΑΚΕ, παρά τις δυσχέριες που παρατηρούνται, 
αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράµµατος, ώστε να τεθούν σε ισχύ από 
την 1-1-2008. 
 
Χώρες Ασίας και Λατινικής Αµερικής - ∆ιαχειριστική Επιτροπή ALA 
Από το 1992 η ∆ιαχειριστική Επιτροπή ALA αποτελεί το κύριο µέσο της Ε.Ε. για την 
οικονοµική τεχνική και χρηµατοδοτική συνεργασία µε στόχο την ανάπτυξη των χωρών της 
Ασίας και της Λατινικής Αµερικής. Η συνεργασία αυτή,  συµπληρωµατική της βοήθειας των 
ΚΜ αποδίδει µεταξύ άλλων πρωταρχική σηµασία στην προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, στην αποτελεσµατική, δίκαιη και χρηστή κρατική διαχείριση, στην ενίσχυση της 
πολιτιστικής διάστασης, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εν λόγω Επιτροπή 
παίζει σηµαντικό ρόλο στον αποτελεσµατικό συντονισµό των αναπτυξιακών δράσεων που 
προέρχονται από την Ε.Ε και τα ΚΜ, προκειµένου να ενισχυθεί η συνοχή και η 
αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2006 
στο πλαίσιο του προγράµµατος ALA προέβη σε  εγκρίσεις συνολικού ύψους 1.209 δις ΕΥΡΩ 
(Ασία 853 εκατ. ΕΥΡΩ, Λατινική Αµερική 356 εκατ. ΕΥΡΩ) και πληρωµές συνολικά 1.080 δις. 
ΕΥΡΩ (Ασία 737 εκατ. ΕΥΡΩ, Λατινική Αµερική 343 εκατ. ΕΥΡΩ) (COM(2007) 
349/21.6.2007). 
 
Η χώρα µας, αφενός σε διµερή βάση χρηµατοδοτεί προγράµµατα ανθρωπιστικής και 
αναπτυξιακής βοήθειας, αφετέρου στο πλαίσιο της Ε.Ε συµµετέχει ενεργά και 
εποικοδοµητικά στις διαδικασίες σχετικά µε την  χρηµατοδότηση της ανάπτυξης.  
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Η Ελλάς συµµετείχε  στις συνεδριάσεις  της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ALA καθώς και στις 
σχετικές µε την αντικατάστασή της διεργασίες. Από 1ης Ιανουαρίου 2007 την Επιτροπή ALA 
διαδέχθηκε το νέο  Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας το οποίο γεωγραφικά καλύπτει τις 
χώρες της Λατινικής Αµερικής, της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας, της Μέσης                                         
Ανατολής, της Νότιας Αφρικής, καθώς και τις χώρες ΑCP                                           
Πρωτοκόλλου Ζάχαρης. 
  
Το 2006 η Ελλάς, σε διµερές επίπεδο, ενέκρινε συνολικά 45.780.000 ΕΥΡΩ για 
προγράµµατα που αφορούσαν στις χώρες της Ασίας (44,21 εκατ. ΕΥΡΩ), της Νότιας 
Αµερικής (1,11 εκατ. ΕΥΡΩ) και της Β. & Κεντρικής Αµερικής (0,46 εκατ. ΕΥΡΩ).  
 
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 στην 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 Ε.Ε 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. Η χώρα µας συµµετείχε ενεργά στις εργασίες της ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής MEDA, καθώς το χρηµατοδοτικό αυτό µέσο διαδέχθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2007 
το Μέσο Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Συνεργασίας, το οποίο γεωγραφικά αντικαθιστά το MEDA 
και το TACIS, µε την αντίστοιχη ∆ιαχειριστική Επιτροπή. 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.  Η Ε.Ε για το 2006 στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDA σηµείωσε 
εγκρίσεις ύψους 1.178 εκατ. ΕΥΡΩ και πληρωµές 1.235 εκατ. ΕΥΡΩ 
(COM(2007)349/21.6.2007). Το 2006 η Ελλάς σε διµερές επίπεδο ενέκρινε συνολικά 
20.680.000 ΕΥΡΩ για προγράµµατα που αφορούσαν στις χώρες MEDA: Αλγερία (0,02 εκατ. 
ΕΥΡΩ), Αίγυπτο (2,61 εκατ. ΕΥΡΩ), Λίβανο (9,92 εκατ. ΕΥΡΩ), Συρία (2,28 εκατ. ΕΥΡΩ), 
Ιορδανία (1,10 εκατ. ΕΥΡΩ), Μαρόκο (0,07 εκατ. ΕΥΡΩ), Τυνησία (0,09 εκατ. ΕΥΡΩ), 
Παλαιστινιακή Αρχή (4,59 εκατ. ΕΥΡΩ).  
 
 


