
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Υ.∆.Α.Σ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Αθήνα 
Οκτώβριος 2007 

 
 
 
 

 
 

Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α 
Οκτώβριος 2007 

  

 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 

ΕΤΟΣ  2006 

 
 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006                                                                                                                                     

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

2 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Υ.∆.Α.Σ 
 

 
 

Βασ. Σοφίας 11 
GR-106 71 Αθήνα 

ΕΛΛΑΣ 
τηλ.: +30-210-368-3570 
fax: +30-210-368-3794 

E-mail: hellenicaid@mfa.gr  
Internet: www.mfa.gr  

 
 
 

 
 

ΕΤΗΣΙΑ   ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ∆ΙΜΕΡΟΥΣ   ΚΑΙ   ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ  
ΚΡΑΤΙΚΗΣ   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ   ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 

ΕΤΟΣ   2006 
 
 

 
 
 

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 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006                                                                                                                                     

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

3 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
κας. Υπουργού Εξωτερικών  

 

 
Συµπληρώνονται φέτος δέκα χρόνια Ελληνικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας. Τα 

πρώτα βήµατα της Ελλάδας, στο συγκεκριµένο πεδίο διεθνών σχέσεων, της έδωσαν γνώση 

και εµπειρία, στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη της µελλοντικής της πορείας. Έδωσαν 

ακόµα στους Έλληνες τη χαρά της προσφοράς αλλά και της διεθνούς αναγνώρισης του 

πνεύµατος αλληλεγγύης τους. Πρωτίστως µε τη συγκριτικά µεγάλη συµβολή τους για την 

ανακούφιση των θυµάτων από το τσουνάµι, στη Ν.Α. Ασία. Αλλά και αργότερα, όταν η 

Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στο Λίβανο και από τις 

πρώτες που απεγκλώβισε πολίτες, στη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης. 

  

Η αναπτυξιακή συνεργασία και βοήθεια δεν αποτελούν απλώς και µόνο ηθική υποχρέωση 

των οικονοµικά δυνατότερων να συνδράµουν τους πιο αδύνατους. Ούτε και υποχρέωση 

διατήρησης της ελληνικής ανθρωπιστικής παράδοσής µας. Η αναπτυξιακή συνεργασία και 

βοήθεια υπαγορεύεται από τον ρεαλισµό. Την αναγνώριση και την παραδοχή ότι πολλά από 

τα σύγχρονα προβλήµατα δεν αντιµετωπίζονται µονοµερώς. Η φτώχεια και η υπανάπτυξη, η 

δυσχερής πρόσβαση σε αγαθά όπως η υγεία και η παιδεία, το οργανωµένο έγκληµα, η 

εµπορία και διακίνηση ανθρώπων, η παράνοµη µετανάστευση, η επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος και η κλιµατική αλλαγή είναι προβλήµατα που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, 

µε συνέπειες για όλες τις χώρες, ακόµα κι αν αυτές διαφέρουν στο είδος και το µέγεθος.  

 

Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η αναπτυξιακή συνεργασία και βοήθεια αποτελούν βασικά 

εργαλεία για την αντιµετώπιση της µεγαλύτερης πρόκλησης των καιρών µας, σε διεθνές 

επίπεδο. Την επίτευξη ανάπτυξης για όλους, χωρίς περεταίρω επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος. Οι πλουσιότερες χώρες απολαµβάνουν ήδη ένα δυτικό τρόπο ζωής, µε 

αγαθά και δικαιώµατα τα οποία αποτελούν ζητούµενο για αρκετές άλλες. Ωστόσο, το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου απαιτεί µια συνολικότερη αναπροσαρµογή του τρόπου 
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επίτευξης της ανάπτυξης. Και εδώ χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, µε το µεγάλο βάρος 

της ευθύνης να πέφτει στις αναπτυγµένες χώρες που έχουν συµβάλει περισσότερο στο 

πρόβληµα υπερθέρµανσης του πλανήτη. 

 

Η πρόκληση αυτή είναι παράλληλα και µια ευκαιρία για την ελληνική αναπτυξιακή 

συνεργασία να κάνει ένα βήµα παρακάτω. Να γίνει περισσότερο στρατηγική και συστηµατική, 

επικεντρώνοντας σε συγκεκριµένους στόχους και µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Αλλά και 

περισσότερο πρωτοποριακή. Για να συµβάλλει µε τρόπο ουσιαστικό και αποφασιστικό στην 

παγκόσµια διαπραγµάτευση και αντιµετώπιση ενός προβλήµατος που δεν µπορεί να 

περιµένει άλλο. Και που αξιώνει νέες πολιτικές και λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό 

επεξεργαζόµαστε, ήδη, σε συνεργασία µε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς, τη 

χρηµατοδότηση, για πρώτη φορά στην ιστορία της αναπτυξιακής συνεργασίας µας, 

προγραµµάτων προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή για την Αφρική και τις Μικρές 

Νησιωτικές Χώρες.   

 

 

Ντόρα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
κ. Υφυπουργού Εξωτερικών 

 

 
 

Αναλαµβάνοντας πολύ πρόσφατα τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών για θέµατα ∆ιεθνών 

Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας παρατήρησα τα σηµαντικά βήµατα 

που έχουν επιτευχθεί από την Ελλάδα στον τοµέα της παροχής αναπτυξιακής βοήθειας. 

 

Η Χώρα µας υψώνει τη σηµαία της Ελληνικής ανθρωπιάς µε ανιδιοτέλεια για να συνδράµει 

ανάλογα µε τα µέσα που διαθέτει αυτούς που έχουν ανάγκη, αποδεικνύοντας ότι οι αξίες του 

πολιτισµού της παραµένουν αδιατάρακτα ζωντανές και συνεισφέρουν ακόµα θετικά.  

 

Παρόλο που το αντικείµενο είναι σχετικά νέο για την Ελληνική πραγµατικότητα, η HELLENIC 

AID έχει καταφέρει να του προσδώσει τη σηµασία που απαιτείται. Εργάζεται ευσυνείδητα, 

ανταποκρίνεται ταχύτατα και οργανωµένα στις υποχρεώσεις της και βελτιώνεται µε την 

πάροδο των ετών, µε αποτέλεσµα να έχει αποσπάσει τη διεθνή αναγνώριση.       

  

Το έργο που έχει επιτευχθεί είναι πολύπλευρο και σηµαντικό. Είναι βούληση της Ελλάδος να 

προχωρήσει αταλάντευτα µπροστά µε γνώµονα την ουσιαστική συµβολή στην πορεία 

επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητος 

της παρεχόµενης βοήθειας. Είµαι ευτυχής που προΐσταµαι πλέον αυτής της προσπάθειας 

που έχει αναλάβει η Χώρα µας και επιθυµώ να ευχαριστήσω τόσο τους Έλληνες πολίτες για 

το γεγονός ότι διάκεινται διαχρονικά ευµενώς στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας σε 

αναπτυσσόµενες χώρες από εθνικούς πόρους, όσο και στο προσωπικό της HELLENIC AID 

για τις άοκνες προσπάθειές του να ανταποκριθεί στο γεµάτο προκλήσεις έργο του. 

 
 

Πέτρος ∆ΟΥΚΑΣ       
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
κ. Γενικού Γραµµατέα  

∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων  
και 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
 

 
Τα προγράµµατα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας υλοποιούν, κατά βάση, 

την ηθική υποχρέωση των αναπτυγµένων κρατών να συνεισφέρουν στην άµβλυνση του 

χάσµατος ανάµεσα σε αυτές και στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η Ελλάδα, ανταποκρινόµενη 

σ’ αυτή την υποχρέωση, αλλά και µε βάση τις δεσµεύσεις της, που απορρέουν από την 

ιδιότητά της ως κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµµετέχει ενεργά σε αυτή την 

προσπάθεια, κυρίως, µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, της 

Υ∆ΑΣ/Hellenic Aid. 

 

Αξιοποιώντας τις διεθνείς µας συνεργασίες στον τοµέα της αναπτυξιακής βοήθειας και την 

εµπειρία των εγχώριων και διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), αλλά και των 

κρατικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην παροχή αναπτυξιακής συνεργασίας, 

είµαστε σήµερα σε θέση να συνεχίσουµε ακόµα πιο ενεργά το αναπτυξιακό µας έργο. Το 

ποσό που θα διαθέσουµε τα επόµενα χρόνια για συναφείς δράσεις, µε βάση τις δεσµεύσεις 

που έχει η χώρα αναλάβει, θα αυξηθεί σηµαντικά. Οι σχετικές δεσµεύεις της χώρας, 

εµπεριέχουν όµως ταυτόχρονα την υποχρέωση για την αύξηση της εµβέλειας και της 

αποτελεσµατικότητας αυτής της βοήθειας.  

 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, αναλάβαµε το 2006 µια µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία, 

τόσο για τη θέσπιση αυστηρότερων και παράλληλα ευέλικτων δοµών διαχείρισης και 

παρακολούθησης της παρεχόµενης βοήθειας, όσο και για τη διεύρυνση των πηγών 

άντλησης των προς διάθεση πόρων.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύναµε στην προκήρυξη του 2007 τη συγχρηµατοδότηση 

προγραµµάτων, τόσο από διεθνείς φορείς, όσο και από προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. Με την κινητοποίηση περισσότερων πόρων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 

συνεργασίας, µπορούµε να υλοποιήσουµε περισσότερα προγράµµατα στις χώρες 
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στόχευσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στο σχεδιασµό και 

στην παρακολούθησή τους, αλλά κυρίως, διευκολύνουµε την οικοδόµηση σταθερών 

«νησίδων» φιλίας και συνεργασίας µεταξύ της Ελλάδας και του εκάστοτε εταίρου µας, 

υλοποιώντας ουσιαστικά, τους στόχους της αναπτυξιακής µας πολιτικής.  

 

Επιπλέον, δροµολογούµε, κατά µια έννοια, τον «εκσυγχρονισµό» της αναπτυξιακής µας 

πολιτικής, εισάγοντας νέους τοµείς παρέµβασης, που βρίσκονται, άλλωστε, στην κορυφή της 

διεθνούς αναπτυξιακής, και όχι µόνο, ατζέντας. Ο πρώτος, αφορά την κατεύθυνση 

κονδυλίων αναπτυξιακής βοήθειας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής 

αλλαγής στον αναπτυσσόµενο κόσµο, ο οποίος και θα υποστεί τις βαρύτερες συνέπειες από 

την υπερθέρµανση του πλανήτη. Οι δυτικές κοινωνίες έχουµε µια ηθική και ιστορική 

υποχρέωση σε ό,τι αφορά στην αντιµετώπιση του φαινοµένου, γιατί αν συγκρίνουµε τη 

συνεισφορά των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών στην παραγωγή αερίων που προκαλούν το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου µε το τίµηµα που αυτές καλούνται να πληρώσουν από τις 

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, τα µεγέθη είναι απολύτως δυσανάλογα.  

 

Ο δεύτερος τοµέας παρέµβασης και στο πλαίσιο της συνοχής πολιτικών, αφορά την 

ενεργότερη συµµετοχή των µεταναστών που ζουν στη χώρα µας σε προγράµµατα που 

απευθύνονται στις χώρες προέλευσής. Θα επιδιώξουµε, δηλαδή, την αξιοποίηση των 

µεταναστών ως «γεφυρών» µεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισµού. 

 

Ο τρίτος τοµέας σχετίζεται µε την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας για την ανάπτυξη του 

εµπορίου στις αναπτυσσόµενες χώρες (aid for trade). Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται οι 

βάσεις για την ουσιαστική και βιώσιµη ανάπτυξη των  αποδεκτριών χωρών, µε προφανείς 

ευεργετικές συνέπειες τόσο για τις ίδιες όσο και για τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις.  

 

Η προσπάθειά µας να διευρύνουµε και να εµβαθύνουµε το αναπτυξιακό µας έργο, 

βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις πρακτικές µας, είναι διαρκής και δυναµική όπως άλλωστε είναι 

και ο τοµέας της αναπτυξιακής συνεργασίας , ένας τοµέας που καλείται να ανταποκρίνεται σε 

κάθε φορά νέα δεδοµένα και προκλήσεις.  Ταυτόχρονα είναι µία προσπάθεια που βασίζεται 

και στη ωρίµανση των δικών µας δοµών, καθώς αποκτούµε πλέον ως χώρα την αναγκαία 

εµπειρία ώστε να ακολουθήσουµε την πορεία µας µε ακόµα πιο έντονους ρυθµούς κατά τα 

επόµενα έτη. 

 

Θόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
κ. Γενικού ∆ιευθυντού  

της HELLENIC AID 
 

 

Έχοντας προσφάτως αναλάβει τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντού της HELLENIC AID είµαι 
ευτυχής να παρουσιάσω την παρούσα καταγραφή των δραστηριοτήτων της Ελλάδος και 
ειδικότερα της HELLENIC AID, στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, για το έτος 2006.  
 
Η HELLENIC AID - Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ∆ΑΣ) του Υπουργείου 
Εξωτερικών είναι ο εθνικός συντονιστής της Πολιτικής ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
και Βοήθειας και αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες της εξωτερικής µας 
πολιτικής, που αναπτύσσει ισχυρές σχέσεις µεταξύ των κοινωνιών, συµβάλλοντας έτσι στη 
συνεννόηση µεταξύ των πολιτισµών. 
 
Με την πάροδο των ετών και την απόκτηση πολύτιµης εµπειρίας, η HELLENIC AID σταδιακά 
συντονίζει τα βήµατά της µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς, την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(DAC) του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), την “Europe AID”, 
το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Σίτισης (World Food Programme - WFP) και σε µερικές 
περιπτώσεις µε τις Αρχές άλλων δωρητριών χωρών, ώστε να οργανώσει καλύτερα την 
παρουσία της και να συµβάλλει µε τις δυνάµεις της στην παγκόσµια προσπάθεια για αειφόρο 
µείωση της φτώχειας. 
 
Το συνολικό ποσό της διµερούς και πολυµερούς κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας (ODA) 
που παρασχέθηκε από την Ελλάδα σε αναπτυσσόµενες χώρες εταίρους, έφθασε το 2006 τα 
423,99 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 337,79 εκατ. ΕΥΡΩ, δηλαδή το 0,17% του Ακαθαρίστου Εθνικού 
Εισοδήµατος (ΑΕΕ) της Χώρας µας. Από το ποσό αυτό τα 189,21 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 150,74 
εκατ. ΕΥΡΩ παρασχέθηκαν µε τη µορφή διµερούς ODA (44,63% της συνολικής βοήθειας), 
ενώ τα 234,78 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 187,04 εκατ. ΕΥΡΩ παρασχέθηκαν µε τη µορφή 
πολυµερούς ODA (55,37% της συνολικής βοήθειας).    
 
Τη χρονιά αυτή η συµβολή της Χώρας µας, τόσο στον τοµέα της παροχής επείγουσας 
ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση πληγέντων, όσο και σε εκείνον της παροχής 
βοήθειας αναδιάρθρωσης - αποκατάστασης και ανάπτυξης, ήταν πολυδιάστατη. Ενδεικτικά 
αναφέρω µερικές από τις κυριότερες δράσεις: 
� στη Μέση Ανατολή  
Συµβολή στην ανακούφιση του πληθυσµού από την κρίση στο Λίβανο, απεγκλωβισµός 
χιλιάδων ατόµων από το πεδίο της µάχης χάρη και στο Ελληνικό ναυτικό αλλά και η πρώτη 
παρουσία στο πεδίο, µέσω της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστήριξης των 
πληττόµενων από τον πόλεµο και τις συγκρούσεις. 
� στα Βαλκάνια 
∆υναµική προώθηση της υλοποίησης του ΕΣΟΑΒ, µέσω νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων που 
διευρύνουν το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του µέχρι το 2011, ώστε να επιτευχθεί 
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αποτελεσµατικότερη και ορθότερη απορρόφηση των πιστώσεων και ουσιαστική αξιοποίηση 
των διατιθέµενων πόρων.  
� στην Ασία  
Συνέχιση της εφαρµογής του προγράµµατος για τις χώρες που επλήγησαν από το τσουνάµι, 
κυρίως µέσω της συµµετοχής στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης της Σρι Λάνκα. Στο πλαίσιο 
αυτό κτίζονται πάνω από δεκαπέντε σχολεία, κέντρα υγείας, αποκαθίστανται αλιευτικοί 
λιµένες, κατασκευάζονται αλιευτικά σκάφη, µεταφέρεται τεχνογνωσία βιώσιµης ανάπτυξης µε 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η HELLENIC AID 
δηµιούργησε ειδικό Αναπτυξιακό Γραφείο Πεδίου (Field Office) στο Κολόµπο που θα 
αποτελέσει πιλοτικό µοντέλο, η επιτυχία του οποίου, θα σηµάνει την ανάπτυξη 
περισσοτέρων και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητος.  
� στην Αφρική  
Επέκταση δραστηριοτήτων σε χώρες της Αφρικανικής ηπείρου και συγκεκριµένα σε 
µεγαλύτερο αριθµό χωρών της Υποσαχαρικής Αφρικής, στην οποία κατοικεί το µεγαλύτερο 
ποσοστό ανθρώπων µε εισόδηµα λιγότερο από ένα δολλάριο την ηµέρα. Η εντατικότερη 
δραστηριοποίηση στην περιοχή έχει τη µορφή, αφενός  συστηµατικής αποστολής 
ανθρωπιστικής βοήθειας και αφετέρου τη δηµιουργία υποδοµών στους τοµείς της παιδείας 
και της υγείας.    
 
Ακόµη, υλοποιήθηκαν δράσεις που συνέβαλαν θετικά στην πορεία επίτευξης των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, µε αντικείµενα, τη γενίκευση της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και την ισότητα των φύλων, τη βελτίωση της παρεχόµενης υγειονοµικής 
περίθαλψης, την αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος ιδιαιτέρως των γυναικών, τη µείωση 
της ανεργίας µεταξύ των νέων, την καταπολέµηση του HIV/AIDS, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την προώθηση της ενηµέρωσης της κοινής γνώµης για θέµατα 
αναπτυξιακής συνεργασίας.   
 
Πρέπει επίσης να αναφερθούν οι συντονισµένες προσπάθειες που καταβάλει η HELLENIC 
AID για την αντιµετώπιση της παράνοµης διακίνησης ατόµων και κυρίως γυναικών και 
παιδιών (illegal human trafficking), επιτυγχάνοντας την αναβάθµιση της Ελλάδος σε µια 
ακόµα καλύτερη κατηγορία. Η προσπάθεια συνεχίζεται για την επίτευξη ακόµη καλύτερων 
αποτελεσµάτων σε συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία και ∆ιεθνείς Οργανισµούς.     
 
Στο χρόνο που πέρασε η HELLENIC AID συνέχισε να συνεργάζεται µε Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ), ενώ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη συνεργασία και ενηµέρωση που 
λαµβάνει από τις Ελληνικές ∆ιπλωµατικές Αρχές για τη σκοπιµότητα δεδοµένων 
αναπτυξιακών προγραµµάτων και πάντοτε µε τη σύµφωνη γνώµη της αποδέκτριας χώρας.  
 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητος της παρεχόµενης βοήθειας 
αποτελεί το µέσο για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Στο πνεύµα αυτό 
κινείται και η HELLENIC AID, προσπαθώντας να ενσωµατώσει τις Αρχές της «∆ιακήρυξης 
των Παρισίων» (Paris Declaration on Aid Effectiveness). Η όλη διαδικασία αποτελεί µια 
πρόκληση για όλους τους δωρητές και τους αποδέκτες βοήθειας και ασφαλώς και για την 
Ελλάδα, που θα συνεχίσει τις προσπάθειές προς την κατεύθυνση αυτή. Στόχοι:  
� η παροχή συνδροµής προς τις αποδέκτριες βοήθειας χώρες, ώστε να αναλάβουν ηγετικό 

ρόλο επί τής αναπτυξιακής τους πολιτικής και επί του συντονισµού των αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων, 

� η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας σύµφωνα µε την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, τους 
θεσµούς και τις διαδικασίες των αποδεκτριών βοήθειας χωρών, 

� η αποτελεσµατική εναρµόνιση µε άλλους δωρητές, ώστε να µειωθεί η γραφειοκρατία 
ιδιαιτέρως σε αποδέκτριες χώρες µε αδύναµους διοικητικούς µηχανισµούς (π.χ καθιέρωση 
κοινών ρυθµίσεων στις αποδέκτριες χώρες, για το σχεδιασµό, τη χρηµατοδότηση και την 
υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων),   
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� σε συνεργασία µε τις αποδέκτριες χώρες, η αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων και η 
βελτίωση της λήψης των αποφάσεων για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσµάτων, 

� η ανάληψη από κοινού µε τις αποδέκτριες βοήθειας χώρες της ευθύνης για την επίτευξη 
απτών αποτελεσµάτων από την παρεχόµενη αναπτυξιακή βοήθεια.  

     
Αισθάνοµαι ευτυχής αναλαµβάνοντας τη θέση αυτή, καθώς η χρονική συγκυρία συµπίπτει µε 
µια εποχή καµπής και αλλαγών για την Ελληνική αναπτυξιακή συνεργασία, που το 2007 
συµπληρώνει ήδη µια δεκαετία θετικής προσφοράς. Επιδίωξή µου είναι να συµβάλω στην 
περαιτέρω οικοδόµηση του θεσµού της παροχής αναπτυξιακής συνεργασίας από την 
Ελλάδα, πάνω στις στέρεες βάσεις της µέχρι σήµερα επιτευχθείσας προόδου και µε γνώµονα 
τις αξίες της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του δικαίου και του σεβασµού των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. Απώτερος στόχος, η ενίσχυση του ρόλου της Χώρας µας µεταξύ των διεθνών 
δωρητών και η ουσιαστικότερη και αποδοτικότερη συνεισφορά της προς εκείνους που έχουν 
ανάγκη.  

 
 

Αλέξανδρος ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΣ 
Γενικός Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 
Χαιρετισµός Υπουργού Εξωτερικών κας. Ν. Μπακογιάννη σελ.   3 

Χαιρετισµός Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Π. ∆ούκα σελ.   5 

Χαιρετισµός Γενικού Γραµµατέα ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων  
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας κ. Θ. Σκυλακάκη 

 
σελ.   6 

Χαιρετισµός Γενικού ∆ιευθυντού της HELLENIC AID κ. Α. Μητρογώγου σελ.   8 

Πίνακας Περιεχοµένων σελ. 11 

Ευχαριστίες σελ. 15 

Πίνακας Συντµήσεων (ελληνικών) σελ. 16 

Πίνακας Συντµήσεων (ξενόγλωσσων) σελ. 17 

Εισαγωγή σελ. 20 

 
 
Α΄   ΜΕΡΟΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ  ΚΟΣΜΟ 
 
Α-1 Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και Νέοι 

Προσανατολισµοί 

σελ.  23 

Α-1.1         Γενικά 
Α-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 
Α-1.2.2      Συµµετοχή της Ελλάδος στις διαδικασίες εφαρµογής της αναπτυξιακής  
                  πολιτικής της Ε.Ε κατά γεωγραφική περιοχή   

 
Β΄   ΜΕΡΟΣ    
ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  

 
Β-1 ∆ιµερές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Βοήθειας  σελ.  31 

Β-1.1 Επείγουσα ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια                                                                   

Β-1.2 Αναπτυξιακή βοήθεια                                                      

Β-1.3 Αναπτυξιακή εκπαίδευση               

 
Β.2 Γεωγραφική Κατανοµή της Βοήθειας σελ. 60 

Β-2.1 Πολιτικές και σχεδιασµός της γεωγραφικής κατανοµής 
της βοήθειας και κατηγορίες χωρών 

 

Β-2.2               Χώρες προτεραιότητος ή συγκέντρωσης της βοήθειας  

Β-2.2.1 Αφρική  

 Αγκόλα, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ακτή Ελαφαντοστού, Γκάνα, 
Ερυθραία, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε, Καµερούν, Κένυα, Λαϊκή ∆ηµ. 
Κονγκό, Μαλάουι, Μάλι, Μπένιν, Μπουρκίνα Φάσο, Μποτσουάνα, 
Νίγηρ, Νότιος Αφρική, Σουδάν, Τόγκο 

 

Β-2.2.2 Ασία – Νότια & Κεντρική Ασία  

 Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Αφγανιστάν, Γεωργία,Πακιστάν,ΣριΛάνκα  

Β-2.2.3 Ασία – Μέση Ανατολή  

 Ιορδανία, Ιράκ, Λίβανος, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία   

Β-2.2.4 Ευρώπη  

 Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Π.Γ.∆.Μ, Σερβία, Μαυροβούνιο, 
Μολδαβία, Ουκρανία, Τουρκία 
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Β-2.2.5 Αµερική  

Β-2.2.6 Ωκεανία  

 
Β.3 Τοµεακή Κατανοµή της Βοήθειας σελ.120 

Β-3.1           Κοινωνική Υποδοµή και Κοινωνικές Υπηρεσίες  

 Εκπαίδευση  

 Υγεία  

 Προγράµµατα και πολιτικές για τον πληθυσµό και την  
αναπαραγωγική υγεία  

 

 Παροχή ύδατος και απολύµανση  

 ∆ιοίκηση και αστική κοινωνία  

 Λοιπές κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες  

Β-3.2           Οικονοµική Υποδοµή και Οικονοµικές Υπηρεσίες  

 Μεταφορές  

 Επικοινωνίες  

 Ενέργεια  

 Ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων  

Β-3.3 Τοµείς Παραγωγής  

 Γεωργία - ∆ασοπονία - Αλιεία  

 Βιοµηχανία  

 Τουρισµός  

Β-3.4 Πολυτοµεακά Προγράµµατα  

 Γενική περιβαλλοντική προστασία          

 Λοιπά πολυτοµεακά προγράµµατα  

Β-3.5 Βοήθεια σε Είδος και Γενικά Προγράµµατα Βοήθειας  

 Γενική στήριξη προϋπολογισµού  

 Αναπτυξιακή επισιτιστική βοήθεια  

Β-3.6 Ανθρωπιστική βοήθεια  

 Επείγουσα ανταπόκριση  

 Βοήθεια ανασυγκρότησης  

Β-3.7 Ενηµέρωση για την ανάπτυξη  

Β-3.8 ∆ιάφορα µη εντασσόµενα  

 
Β-4 Πολυµερές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Βοήθειας  σελ.  131 

Β-4.1 Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε)  
Β-4.2 Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε)  

Β-4.3 Οµάδα Παγκόσµιας Τράπεζας (Π.Τ)  

Β-4.4 Λοιποί Οργανισµοί  

 
 
Γ΄   ΜΕΡΟΣ    
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ   

 
Γ-1            Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης 

των Βαλκανίων ΕΣΟΑΒ 

σελ.  137 

Γ-1.1 Εισαγωγή  

Γ-1.2 ∆ηµόσιες Επενδύσεις / Μεγάλα Έργα  

Γ-1.3 Ιδιωτικές Παραγωγικές Επενδύσεις  

Γ-1.4 Ταµείο Mικρών Έργων - ΤΜΕ  

 
Γ-2            Ελληνική Συµµετοχή στο Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης                           σελ.  147 

της Σρι Λάνκα – Η ∆ηµιουργία, η Βασική Αναπτυξιακή  
Στρατηγική και οι ∆ραστηριότητες της «Ειδικής Αποστολής 
της HELLENIC AID» στο Κολόµπο της Σρι Λάνκα    
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Γ-2.1 Εισαγωγή  

Γ-2.2 Η Κατάσταση της φτώχειας στις περιοχές της Σρι Λάνκα  

Γ-2.3 Η λειτουργία επί του πεδίου της ειδικής αποστολής της 
HELLENIC AID της Πρεσβείας του Νέου ∆ελχί στη Σρι Λάνκα 

 

Γ-2.4 Η στρατηγική των προγραµµάτων ανασυγκρότησης 
(country reconstruction strategy) της HELLENIC AID στη  
Σρι Λάνκα 

 

Γ-2.5 Η υπογραφή της πρώτης Συµφωνίας διµερούς αναπτυξιακής 
συνεργασίας µεταξύ Ελλάδος και Σρι Λάνκα 

 

Γ-2.6 Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών της  
Ειδικής Αποστολής της HELLENIC AID στο Κολόµπο 

 

Γ-2.7 Το ολοκληρωµένο σχέδιο υλοποίησης προγραµµάτων 
ανασυγκρότησης της HELLENIC AID σε άµεση συνάφεια  
µε την προώθηση των «Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας» 
(MDGs)  των H.E και της “Paris Declaration” 

 

Γ-2.8 Αναλυτική παρουσίαση των προγραµµάτων ανασυγκρότησης 
της HELLENIC AID  κατά γεωγραφική περιοχή και φορέα 
υλοποίησής τους στη Σρι Λάνκα σε εφαρµογή της country 
reconstruction strategy 

 

Γ-2.8.1 Προγράµµατα στη ∆υτική και Νοτιοδυτική  Σρι Λάνκα  
(NEGOMBO - COLOMBO - GALLE) 

 

Γ-2.8.2 Προγράµµατα στην Ανατολική Σρι Λάνκα  
(TRINCOMALEE – BATTICALOA – AMPARA – MONARAGALA) 

 

Γ-2.8.3 Πρόγραµµα στη Βόρεια Περιοχή της Σρι Λάνκα  
(KILINOCHCHI - MALLAITIVU) 

 

 
Γ-3            Μεταναστευτική Πολιτική και Καταπολέµηση της Εµπορίας 

Ανθρώπων 

σελ.  162 

 
 
∆΄   ΜΕΡΟΣ    
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗ DAC/OECD   

 
∆-1            ∆ιαδικασία της Επιθεώρησης σελ.  166 

∆-2            Αποτελέσµατα – Προτάσεις της DAC/OECD σελ.  168 

 
 
Ε΄   ΜΕΡΟΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 
Ε-1 ∆ιµερής – Πολυµερής ODA σελ. 172 

E-1.1 Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια – ∆ιεθνείς Ροές  
E-1.2 ∆ιµερής και Πολυµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια  

της Ελλάδος 
 

E-1.3 ∆ιεθνείς δεσµεύσεις της Ελλάδος αναφορικά µε τις δαπάνες ODA  
Ε-2             Ειδικός Λογαριασµός του Άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 2731/1999                 σελ. 176 

 
 
ΣΤ΄   ΜΕΡΟΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 
ΣΤ-1 Φωτογραφικό Υλικό από τις ∆ραστηριότητες 

 Αναπτυξιακής Βοήθειας 

σελ. 178 
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Ζ΄   ΜΕΡΟΣ 
ΠΙΝΑΚΕΣ  -  ΓΡΑΦΙΚΕΣ   ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   
 
Ζ-1 Πίνακες σελ. 230 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1  

Συνολικές Ροές Πόρων Αναπτυξιακής Βοήθειας  
[έτη 1997-2001] 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1Α  

Συνολικές Ροές Πόρων Αναπτυξιακής Βοήθειας  
[έτη 2002-2006] 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2  

Παρασχεθείσα διµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) κατά Χώρα  
[έτος 2006] 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  3  

Κατά Είδος κατανοµή της ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA)   
[έτη 2002-2006] 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  4  

Κατά Τοµέα κατανοµή της ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA)   
[έτος 2006] 

 

 
Ζ-2 Γραφικές Παραστάσεις  σελ. 241 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Α  

Καθαρές δαπάνες ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA)  
ως ποσοστό του ΑΕΠ [1995-2000] και του ΑΕΕ [2001-2006]  
(Έτη 1995-2006) 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Α1  

Καθαρές δαπάνες ∆ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας  
(ODA) ως ποσοστό του ΑΕΠ [1995-2000] και του ΑΕΕ [2001-2006]  
(Έτη 1995-2006) 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Β  

Παρασχεθείσα ∆ιµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια  
κατά Γεωγραφική Περιφέρεια [έτος 2006] 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Γ  

Ποσοστιαία κατανοµή της ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(ODA) κατά Είδος [έτος 2006] 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ∆  

Ποσοστιαία κατανοµή της ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(ODA) κατά Τοµέα [έτος 2006] 

 

 
Ζ-3 Παραρτήµατα  σελ. 246 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   I  

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Millennium Development Goals – MDGs)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   II  

Oργανόγραµµα της Υ∆ΑΣ / HELLENIC AID  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   III  

Χώρες Αποδέκτριες Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   IV  

Το Προσωπικό της HELLENIC AID (Νοέµβριος 2006)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V  

Κατάταξη των Κρατών Μελών της DAC σύµφωνα µε το ύψος της παρασχεθείσας 
ODA και το λόγο ODA/GNI (έτος 2006) 

 

 
 



 
 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006                                                                                                                                     

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                       

15

 
 

Ευχαριστίες 
 

 
 
Η Υ∆ΑΣ-3 ∆ιεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασµού της Υπηρεσίας 
∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ∆ΑΣ - HELLENIC AID) του Υπουργείου Εξωτερικών 
επιµελήθηκε την ύλη της Ετήσιας Έκθεσης της Ελληνικής ∆ιµερούς και Πολυµερούς 
Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας Έτους 2006. 
  
Θερµές ευχαριστίες εκφράζονται προς: 
� σειρά στελεχών των πέντε ∆ιευθύνσεων της Υ∆ΑΣ, που συνεργάσθηκαν για θέµατα της 

αρµοδιότητός τους (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [IV]),  
� τον επικεφαλής της Ειδικής Αποστολής της HELLENIC AID στο Κολόµπο της Σρι Λάνκα, 

κ. Γεώργιο Φιλιππαίο, Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή Σύµβουλο Α΄,   
� το προσωπικό των ∆ιευθύνσεων Β2, B6, ∆1, ∆4, Ε1, του Υπουργείου Εξωτερικών,  
� το προσωπικό της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ, 
� το προσωπικό διαφόρων Φορέων 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: 
� των Γενικών ∆ιευθυντών της Υ∆ΑΣ,  

κ. Παναγιώτη Γκούµα, Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ (2005-2007) και 
      κ. Αλεξάνδρου Μητρογώγου, Γενικού Συµβούλου ΟΕΥ Β΄ (2007-σήµερα) 
� της Αναπληρώτριας Γενικής ∆ιευθύντριας, κας. Ελένης Ζορµπαλά,  
      Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄  
και των ∆ιευθυντών,  
� της Υ∆ΑΣ-1 ∆ιεύθυνσης κας. Νίκης-Αικατερίνης Κουτράκου,  
      Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ και 
� της Υ∆ΑΣ-3 ∆ιεύθυνσης κ. Σταµατίου Μηλίγγου,  
      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-2 ∆ιεύθυνσης κ. Πρόδροµου Μαρκουλάκη,  
      Συµβούλου Πρεσβείας Α΄,  
� της Υ∆ΑΣ-4 ∆ιεύθυνσης κας. Μαρίας-Λουίζας Λουκοπούλου, 
      Εµπειρογνώµονος – Πρεσβευτού Συµβούλου Α΄ και  
� της Υ∆ΑΣ-6 ∆ιεύθυνσης κας. Κωνσταντίνας Καµίτση,  
      Συµβούλου Πρεσβείας Β΄,  
για την πολύτιµη συµβολή τους κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Έκθεσης, 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 των Φορέων που εµπλέκονται 
στην παροχή αναπτυξιακής συνεργασίας σε αναπτυσσόµενες χώρες.  
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Πίνακας   Συντµήσεων  (ελληνικών) 
 

 
 
ΑΕΕ Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα  

ΑΕΝ Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

∆ολ ∆ολλάριο  

∆ΟΜ ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης 

∆ρχ ∆ραχµές 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΟΜΜΕΧ Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 
και Χειροτεχνίας 

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

ΕΡΤ               Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση 

ΕΣΟΑΒ Ελληνικό Σχέδίο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων 

ΗΕ Ηνωµένα Έθνη 

ΗΠΑ Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

ΚΓΕ Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή 

ΚΕΘΙ Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητος 

ΚΕΚ Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

ΚΜ Κράτη Μέλη 

ΚΥΑ               Κοινή Υπουργική Απόφαση   

ΚΥΣΕΑ Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Αµύνης 

ΛΑΑΧ Λιγότερο Ανεπτυγµένες από τις Αναπτυσσόµενες Χώρες  

ΜΚΟ Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

ΝΠ Νοµικό Πρόσωπο 

ΟΑΕ∆     Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 

ΟΑΣΕ Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 

ΟΗΕ Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών  

ΟΟΣΑ             Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

ΟΣΕΠ  Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου 

ΠΓ∆Μ Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

Π∆Ε Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

ΠΠΑΣΒΕ Πενταετές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της 
Ελλάδος 

ΤΜΕ Ταµείο Μικρών Έργων  

Υ∆ΑΣ Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας / ΥΠΕΞ 

ΥΕΝ Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας 

ΥΠΑΑΤ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

ΥΠΑΚΠ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

ΥΠΕΘΑ Υπουργείο Εθνικής Αµύνης 

ΥΠΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών 

ΥΠΕΠΘ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
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ΥΠΕΣ∆∆Α Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

ΥΠΕΧΩ∆Ε Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

ΥΠΜΕ Υπουργειο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

ΥΠΟΙΟ Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

ΥΠΠΟ Υπουργείο Πολιτισµού 

ΥΠΥΓΚΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

 
 

 
 

Πίνακας   Συντµήσεων  (ξενόγλωσσων) 
 

 
 
ADB        Asian Development Bank 

AfDF African Development Fund 

AU              African Union 

BDG Bilateral Development Group 

BSEC             Black Sea Economic Co-operation 

BSTDB            Black Sea Trade and Development Bank 

CERF Central Emergency Response Fund 

CFHC Ceylon Fisheries Harbour Cooperation 

CIHEAM         International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies 

DAC Development Assistance Committee (of the OECD) 

DCD 
DPG 

Development Co-operation Directorate (of the DAC) 
Development Partners Group 

EC European Commission – Budget: Development 

ECHO            European Community Humanitarian Office 

EDF European Development Fund 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 

EPPO            European and Mediterranean Plant Protection Organization  

EU European Union 

EUN European Schoolnet 

FAO Food and Agricultural Organization of the UN 

GEF Global Environment Facility 

GFATM Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria  

HIPC  Highly Indebted Poor Countries   

HIV/AIDS Human Immune Deficiency Virus / Auto Immune Deficiency 
Syndrome 

IAF Intergovernmental Agency of the Francophonie 

ICRC              International Committee of the Red Cross 

IDA International Development Association 

IDP               Internal Displaced Persons 

ILO International Labour Organisation 

IMF International Monetary Fund 

INGO             International Non Governmental Organisation 

INSTRAW      International Research and Training Institute for the Advancement of 
Women 

IOM International Organization for Migration 
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IPPF International Planned Parenthood Federation 

ISAF               International Security Assistance Force 

ISTA International Seed Testing Association  

ITTO               International Tropical Timber Organization    

ITU               International Telecommunications Union 

IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources  

KAIA Kabul International Airport 

MDGs Millennium Development Goals  

MDRI Multilateral Debt Relief Initiative 

MEDA 
MED EUWI 

Euro-Mediterranean Partnership 
Mediterranean Component of the EU Water Initiative 

MOU Memorandum of Understanding 

OAS Organisation of American States 

OCHA            Office for Coordination of Humanitarian Affairs in UN 

ODA Official Development Assistance  

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 

OOF Other Official Flows 

PRSPs Poverty Reduction Strategy Papers 

RADA Rehabilitation and Development Agency 

SALW Small and Light Weapons 

SDRs Special Drawing Rights 

UNAIDS United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNDP United Nations Development Programme 

UNEP United Nations Environment Programme 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNHCR United Nations Office of the High Commissioner for Refugees 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 

UNIFEM          United Nations Development Fund for Women  

UNOCHA  United Nations Office of Co-ordination of Humanitarian Affairs 

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime 

UNOPS United Nations Οffice for Project Services 

UNPKO United Nations Peacekeeping Operations 

UNRWA         United Nations Relief and Works Agency  

UNVFD United Nations Voluntary Fund of Disability 

UNVFVT         United Nations Voluntary Fund Victims of Torture 

UPU Universal Postal Union 

WB 
WFP 

World Bank 
World Food Programme 

WHO World Health Organization 

WIPO World Intellectual Property Organisation 

WMO              World Meteorological Organization  

WSSD World Summit on Sustainable Development 

WTO World Trade Organization 
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Ισοτιµίες   Νοµισµάτων 
 

  
  
Έτος 1996: 1 ∆ολ. ΗΠΑ = 240,712 ∆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 
Έτος 2005: 1 ∆ολ. ΗΠΑ = 0,8046 ΕΥΡΩ 
Έτος 2006: 1 ∆ολ. ΗΠΑ = 0,7967 ΕΥΡΩ 
 
Μικρές αποκλίσεις στα σύνολα των στατιστικών στοιχείων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Εισαγωγή 
 

 
 
Σκοπός της Έκθεσης 
Σκοπός της Ετήσιας Έκθεσης της Ελληνικής ∆ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας έτους 2006, είναι η ενδελεχής δηµόσια ενηµέρωση 
των ενδιαφεροµένων και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για την πορεία υλοποίησης 
του πέµπτου έτους, του δεύτερου µεσοπρόθεσµου Πενταετούς Προγράµµατος Κρατικής 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της Ελλάδος (2002-2006).  
 
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 στις 
αναπτυσσόµενες χώρες, µε στόχο τη βιώσιµη µείωση της φτώχειας.      

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

αναπτυξιακής βοήθειας, για τα πεπραγµένα της Χώρας µας κατά τη διάρκεια του 2006.     
 
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 
Βουλής των Ελλήνων και στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance 
Committee – DAC) του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) - 
Παρίσι. 
 
∆οµή της Έκθεσης 
Στην Έκθεση περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες και τα επιτεύγµατα των προσπαθειών που 
κατεβλήθησαν από Υπουργεία, Οργανισµούς, Νοµικά Πρόσωπα, Πανεπιστήµια και Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) της Ελλάδος, κατά το χρονικό διάστηµα από τον Ιανουάριο 
έως και το ∆εκέµβριο του 2006, στο πλαίσιο της ευρύτερης Ελληνικής πολιτικής παροχής 
αναπτυξιακής συνεργασίας, σε αναπτυσσόµενες χώρες και σε χώρες µε οικονοµίες σε 
µετάβαση. 
 
Η «Έκθεση» αποτελείται από επτά Μέρη. 
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Στο Πρώτο Μέρος αναπτύσσεται το στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας της Ελλάδος µε τον 
αναπτυσσόµενο κόσµο.  

 
Στο ∆εύτερο Μέρος και σε τέσσερα Κεφάλαια εξετάζεται το βασικό πρόγραµµα της 
αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδος, όπως αυτό υλοποιήθηκε το έτος 2006. Ειδικότερα, 
παρουσιάζεται το διµερές πρόγραµµα αναπτυξιακής συνεργασίας, µέσω των κυριότερων 
δράσεων επείγουσας ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας, αναπτυξιακής βοήθειας και 
αναπτυξιακής εκπαίδευσης. Παρατίθενται επίσης στοιχεία για τη σύσταση της αναπτυξιακής 
βοήθειας ως προς τη γεωγραφική, την τοµεακή και την κατά είδος κατανοµή της. Τέλος 
παρουσιάζεται το πρόγραµµα πολυµερούς αναπτυξιακής βοήθειας. 
 
Στο Τρίτο Μέρος και σε τρία κεφάλαια παρουσιάζονται τρεις από τις προτεραιότητες της 
Ελληνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας, η υλοποίηση του Ελληνικού Σχεδίου 
Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), η συµµετοχή της Ελλάδος στο 
πρόγραµµα ανασυγκρότησης της Σρι Λάνκα µετά το φονικό τσουνάµι του έτους 2004 και οι 
Ελληνικές δράσεις µεταναστευτικής πολιτικής και καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας 
ανθρώπων (illegal human trafficking).  
 
Στο Τέταρτο Μέρος και σε δύο κεφάλαια αναπτύσσεται η διαδικασία και τα αποτελέσµατα 
της δεύτερης επιθεώρησης της πολιτικής και των προγραµµάτων αναπτυξιακής βοήθειας της 
Ελλάδος, από τη DAC/OECD, που διενεργήθηκε από τον Ιούνιο έως και το Νοέµβριο του 
2006. 
 
Στο Πέµπτο Μέρος παρατίθενται στοιχεία για τον όγκο της διµερούς και της πολυµερούς 
κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας, που παρασχέθηκε από την Ελλάδα σε αναπτυσσόµενες 
χώρες. Παρουσιάζονται επίσης οι διεθνείς δεσµεύσεις της Χώρας, αναφορικά µε τις δαπάνες 
βοήθειας, οι στόχοι και οι προοπτικές. Γίνεται επίσης αναφορά στον Ειδικό Λογαριασµό του 
Άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 2731/1999.   

 
Στο Έκτο Μέρος παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό µερικών από τα πλέον χαρακτηριστικά 
προγράµµατα αναπτυξιακής βοήθειας που υλοποιήθηκαν το 2006. 

 
Τέλος, στο Έβδοµο και τελευταίο Μέρος και σε τρία Κεφάλαια παρουσιάζεται µε τη µορφή 
Πινάκων, Γραφικών Παραστάσεων και Παραρτηµάτων, η εικόνα των ετών 1997-2006. 
  
 
 


