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Ε-1 
Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια – ∆ιεθνείς Ροές 

 
 
 
Η παρασχεθείσα ODA το 2008 από τα κ-µ της DAC προς τις αναπτυσσόµενες χώρες 
αυξήθηκε κατά 10% (σταθερές τιµές) σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και έφθασε τα 119,6 
δις. ∆ολ. ΗΠΑ, ενώ ο λόγος ODA/AEE (Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα) για το σύνολο των κ-µ 
ανήλθε σε 0,30%. Αξιοσηµείωτο είναι ότι πρόκειται για το υψηλότερο ποσό αναπτυξιακής 
βοήθειας που έχει ποτέ καταγραφεί για συγκεκριµένο έτος. 
  
Οι χώρες που παρείχαν το µεγαλύτερο όγκο βοήθειας της µορφής ODA ήταν οι ΗΠΑ, η 
Γερµανία, το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιαπωνία, ενώ πέντε χώρες ξεπέρασαν το στόχο 
των Η.Ε για παροχή αναπτυξιακής βοήθειας ίσης µε το 0,7% του AEE (∆ανία, 
Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία).  
 
Η ODA που παρείχαν τα κ-µ της DAC, που είναι συγχρόνως και µέλη της Ε.Ε (15 σε αριθµό), 
αυξήθηκε το 2008, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, κατά 10,8% σε σταθερές τιµές και 
έφθασε τα 70,0 δις. ∆ολ. ΗΠΑ (58% της βοήθειας που παρέχουν τα κ-µ της DAC). Ο λόγος 
ODA/AEE αυξήθηκε επίσης και ανήλθε σε 0,42%.  
 
Ειδικότερα, οι χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελλάδα, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, 
Ισπανία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Φιλανδία, αύξησαν την 
παρασχεθείσα αναπτυξιακή τους βοήθεια, ενώ µειώσεις παρατηρήθηκαν στις χώρες: 
Αυστρία και Ιταλία. Η ODA που παρασχέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξήθηκε κατά 
6,8% σε σταθερές τιµές.     
 
Η βοήθεια που παρασχέθηκε από άλλους σηµαντικούς δωρητές αυξήθηκε στις χώρες: ΗΠΑ 
(16,8%), Ιαπωνία (8,2%), Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία και Ελβετία, ενώ µειώθηκε στη 
Νορβηγία.    
 
Τα κ-µ της DAC προέβησαν τα προηγούµενα έτη σε διάφορες ανακοινώσεις – δεσµεύσεις, 
για αύξηση της αναπτυξιακής βοήθειας από 80 δις. ∆ολ. ΗΠΑ το 2004, σε 130 δις. ∆ολ. ΗΠΑ 
το 2010 (σε σταθερές τιµές έτους 2004). Έκτοτε λίγες µόνο χώρες περιόρισαν ελαφρώς τους 
στόχους τους. Σύµφωνα µε τα υπεσχηµένα των δωρητών, υπολογίζεται ότι η ODA το έτος 
2010 θα ανέλθει σε 121 δις. ∆ολ. ΗΠΑ, θα υπολείπεται δηλαδή κατά 10-15 δις. ∆ολ. ΗΠΑ 
από τον στόχο. 
 
Γενικότερα, η DAC θεωρεί ότι είναι καίριας σηµασίας να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες 
από µέρους των δωρητών για την επίτευξη των τεθέντων στόχων (λόγος ODA/ΑΕΕ), καθώς 
η διεθνής οικονοµική κρίση περιορίζει την ανάπτυξη των αναπτυσσοµένων χωρών και 
εποµένως και την επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας.  
 
Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε από τους δωρητές να επιβεβαιώσουν πως θα τηρήσουν τα 
υπεσχηµένα, µέσω πρωτοβουλίας των κ. A. Gurria (Γενικού Γραµµατέα του ΟΟΣΑ) και        
κ. Ε. Deutscher (Προέδρου της DAC). Η επιβεβαίωση δόθηκε από τους δωρητές στον ΟΟΣΑ 
το Νοέµβριο του 2008. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες για κινητοποίηση αυξήσεων της 
αναπτυξιακής βοήθειας έχουν προσφάτως αναλάβει η Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο.  
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Ε-2 
Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδος 

 
 
Όσον αφορά στη Χώρα µας, σηµειώνονται τα κατωτέρω: 
 

• Το έτος 2008 η συνολική Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδος (διµερής και 
πολυµερής – ODA) ανήλθε στο ποσό των 703,16 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 487,50 εκατ. 
ΕΥΡΩ, ποσοστό δηλαδή 0,21% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος - βλέπε 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [Α1] (ΑΕΕ 2008 = 333.600,17 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 231.285 εκατ. 
ΕΥΡΩ σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΟΙΟ). Η πολυµερής ODA ανήλθε σε 390,99 εκατ. 
∆ολ. ΗΠΑ ή 271,07 εκατ. ΕΥΡΩ, ενώ η διµερής σε 312,17 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 216,43 
εκατ. ΕΥΡΩ. Σε σχέση µε το 2007, η συνολική Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της 
Ελλάδος αυξήθηκε κατά 202,34 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 140,28 εκατ. ΕΥΡΩ (ποσοστό 
περίπου 40% σε τρέχουσες τιµές), ενώ ο λόγος ODA/ΑΕΕ αυξήθηκε από 0,16% το 
έτος 2007 σε 0,21% το 2008.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
∆ΙΜΕΡΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ODA 
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• Ειδικότερα, η ανωτέρω πορεία της ODA οφείλεται σε αυξηµένες ροές πόρων προς 
∆ιεθνείς Οργανισµούς (κατάθεση εγγράφων δέσµευσης στον IDA, IDA-MDRI, BSTDB 
- πολυµερής βοήθεια) αλλά και σε αύξηση της Τεχνικής Συνεργασίας και της 
Επείγουσας Βοήθειας (διµερής). Αξιοσηµείωτο επίσης γεγονός αποτελεί η αύξηση της 
διµερούς βοήθειας που παρασχέθηκε από την Ελλάδα στις χώρες της Αφρικής (έτος 
2007 = 29,68 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 21,68 εκατ. ΕΥΡΩ, έτος 2008 = 44,28 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
ή 30,70 εκατ. ΕΥΡΩ, δηλαδή περίπου κατά 50%), καθώς και ειδικότερα, στις χώρες 
της Υποσαχαρικής Αφρικής (έτος 2007 = 16,86 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 12,32 εκατ. ΕΥΡΩ, 
έτος 2008 = 24,85 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 17,23 εκατ. ΕΥΡΩ, δηλαδή περίπου κατά 48%). 

 

• Σηµειώνεται, ότι λόγω δηµοσιονοµικών δυσχερειών έχει µετατεθεί ο στόχος της 
Ελλάδος, στο πλαίσιο της Ε.Ε (λόγος ODA/ΑΕΕ 0,51%), από το έτος 2010 στο έτος 
2012. Η DAC θεωρεί ότι θα υπάρξουν µεγάλες αποκλίσεις από τους στόχους σε 
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ορισµένες χώρες, όπως για παράδειγµα στις χώρες Αυστρία, Ιταλία και Ελλάδα, 
καθώς η παρασχεθείσα ODA από αυτές το 2008 υπολειπόταν κατά περισσότερο από 
50% από τον στόχο του έτους 2010. Για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 65%.  

 

• Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία έτους 2008 του ΟΟΣΑ (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [VΙ]), 
η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση µεταξύ των 22 κ-µ της DAC, τόσο ως προς το 
ύψος της παρασχεθείσας ODA, όσο και ως προς το λόγο ODA/ΑΕΕ (0,21%). Το έτος 
2007 η Χώρα µας βρισκόταν αντιστοίχως στις 19η και 21η θέσεις.  

 

• Τέλος, είναι σηµαντικό ότι η παρεχόµενη κατ’ έτος ODA από την Ελλάδα (διµερής και 
πολυµερής) προς αναπτυσσόµενες χώρες εταίρους, αυξάνεται συνεχώς σε τρέχουσες 
τιµές από το 1997 µέχρι το 2008, µε µοναδική εξαίρεση τα έτη 2001 και 2004, όπως 
εµφαίνεται στην ανωτέρω ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.   

 
 
Άλλες δαπάνες προς όφελος των αναπτυσσοµένων χωρών 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι η Ελλάς προβαίνει κατ’ έτος σε δαπάνες οι οποίες συµβάλουν 
ουσιαστικά στην οικονοµική ανάπτυξη αναπτυσσοµένων χωρών εταίρων, πλην όµως δεν 
εµπίπτουν στις παραµέτρους του ορισµού της ODA και δεν καταγράφονται ως κρατική 
αναπτυξιακή βοήθεια. Το έτος 2008 οι δαπάνες αυτές είχαν ως εξής:  

 
Τεκµαρτές δαπάνες για εκπαίδευση αλλοδαπών µαθητών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε Ελληνικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2007-2008: 

 
Οι κοινωνικο-οικονοµικές αλλαγές των δεκαετιών 1970 και 1980 µετέβαλαν την Ελλάδα από 
χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής µεταναστών. Ο µεγάλος αριθµός αλλοδαπών παιδιών 
από διαφορετικές χώρες δηµιούργησε καινούριες εκπαιδευτικές αναγκαιότητες, οι οποίες 
οδήγησαν στην αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης και στον εµπλουτισµό της µε τους στόχους 
της ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (Νόµος 2413/96 [Φ.Ε.Κ. 124/Α’/17-6-1996] και Υπουργική 
Απόφαση υπ’ αριθ. Φ/10/20/Γ1/708 [Φ.Ε.Κ. 1789/Β'/28-9-99]). 
 
Η ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός προσανατολισµός δεν έχει χαρακτήρα 
αφοµοιωτικό αλλά συνιστά ένα «άνοιγµα» της εκπαιδευτικής διαδικασίας που διατρέχει όλες 
τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και τα γνωστικά αντικείµενα και βασίζεται στην αξιοποίηση των 
διαφορετικών εµπειριών και των ιδιαιτεροτήτων ως πηγής γνώσης και προσωπικής 
ανάπτυξης. Βασικοί στόχοι της ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης που παρέχεται στην Ελλάδα 
είναι: 
� η γνώση, η αποδοχή και ο σεβασµός του διαφορετικού  
� η αλληλοκατανόηση και ο διάλογος µεταξύ διαφορετικών πολιτισµών  
� η κατάργηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων  
� η ισότιµη και δηµιουργική συνύπαρξη σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία.   

 
Οι ∆ράσεις του προγράµµατος ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης έχουν παρεµβατικό χαρακτήρα 
και πρακτικό προσανατολισµό και αφορούν κυρίως στην:  
� εκπόνηση προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθµια και τη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση,  
� παραγωγή και βελτίωση υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού,  
� επιµόρφωση και  
� δηµιουργία δικτύων συνεργατών, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία σχολείου και 

οικογένειας αλλά και των σχολείων εφαρµογής µεταξύ τους. 
 
Κατωτέρω παρουσιάζεται η κατανοµή και το κόστος των αλλοδαπών µαθητών που φοίτησαν 
σε Ελληνικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2007-2008. 
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Βαθµίδα εκπαίδευσης  Σύνολο 
µαθητών 

Αλλοδαποί 
µαθητές 

Κόστος  
σε ΕΥΡΩ 

Κόστος  
σε ∆ολ. ΗΠΑ 

Νηπιαγωγείο 90.698 8.111 30.889.096 44.553.723 

∆ηµοτικό 531.674 58.167 221.517.206 319.511.331 

Γυµνάσιο 317.945 29.346 111.758.281 161.197.578 

Λύκειο 211.192 9.192 35.005.865 50.491.656 

ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ 56.531 7.266 27.671.085 39.912.138 
Σύνολο 1.208.040 112.082 426.841.533 615.666.426 

 
Πηγή: Ινστιτούτο για θέµατα ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης & ΥΠΕΠΘ.  
* Κόστος ανά µαθητή 5.493 ∆ολ. ΗΠΑ, από την έκδοση OECD (2008) Education at a Glance 2008: OECD Indicators. Paris, 
   2008, page 219 (table B1.1b). 

 
Από τον ανωτέρω πίνακα συνάγεται ότι το ποσό που δαπανήθηκε το 2008 για την κατάρτιση 
αλλοδαπών µαθητών προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ανήλθε 
σε 615,67 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 426,84 εκατ. ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο 0,18% του ΑΕΕ της 
Xώρας µας. 

 
Εµβάσµατα αλλοδαπών από αναπτυσσόµενες χώρες που εργάζονται στην Ελλάδα, προς τις 
χώρες προέλευσής τους. 
 
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το ποσό των εµβασµάτων που 
απέστειλαν στις πατρίδες τους (χώρες επιλέξιµες για παροχή ODA) οι αλλοδαποί που 
εργάζονται στη Χώρα µας ανήλθε το έτος 2008 σε 692,70 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 480,25 εκατ. 
ΕΥΡΩ. (βλέπε κατωτέρω Πίνακα).  
 

 
ΧΩΡΑ 

 

 
χιλ. ΕΥΡΩ 

 
ΧΩΡΑ 

 

 
χιλ. 

ΕΥΡΩ 

 
ΧΩΡΑ 

 

 
χιλ. 

ΕΥΡΩ 

 
ΧΩΡΑ 

 

 
χιλ. 

ΕΥΡΩ 
ΑΛΒΑΝΙΑ   389.879,1   ΙΝ∆ΙΑ        34,9   ΑΛΓΕΡΙΑ          5,4   ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ          0,3   

ΓΕΩΡΓΙΑ     47.909,5   ΜΑΡΟΚΟ        34,1   ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ          5,0   ΜΑΛΑΙΣΙΑ          0,2   

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ     28.841,6   ΒΡΑΖΙΛΙΑ        32,6   ΙΡΑΝ          4,0   ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ          0,2   

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ      5.859,1   ΣΥΡΙΑ        30,3   Ν.  ΜΑΡΣΑΛ          3,0   ΡΟΥΑΝΤΑ          0,2   
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ      3.960,7   ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖ        28,6   ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ         2,3   AZEPMΠAIZAN          0,2   

ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗ         547,1   ΒΙΕΤΝΑΜ        28,6   ΓΚΑΝΑ         2,2   ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ          0,2   

ΟΥΚΡΑΝΙΑ         537,3   ΑΡΜΕΝΙΑ        28,6   ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ          1,8   ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ          0,2   

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ         450,6   ΛΙΒΕΡΙΑ        26,8   ΝΙΓΗΡΙΑ          1,7   ΝΑΜΙΜΠΙΑ          0,2   

ΚΙΝΑ         315,3   ΜΕΞΙΚΟ       22,7   ΠΑΛΑΙΣΤ. ΑΡΧΗ         1,5   ΛΑΟΣ         0,2   
ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ         283,4   ΛΙΒΥΗ        18,5   ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ          1,3   Ν ΣΟΛΟΜΩΝΤ.          0,2   

ΤΟΥΡΚΙΑ         216,4   ΚΟΡΕΑ       15,8   ΝΕΠΑΛ          0,9   ΑΓΚΟΛΑ          0,1   

ΛΙΒΑΝΟΣ         190,6   ΤΑΝΖΑΝΙΑ       15,4   ΣΕΝΕΓΑΛΗ          0,9   ΤΡΙΝ & ΤΟΜΠΑ.          0,1   

ΠΓ∆Μ         175,4   ΣΕΡΒΙΑ        15,0   ΠΑΝΑΜΑΣ         0,8   ΣΑΪΝΤ ΒΙΝΣΕΝΤ         0,1   

ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ         143,4   ΖΑΜΠΙΑ       14,6   ΜΑΛΑΟΥΙ         0,8   ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙ         0,1   

ΑΙΓΥΠΤΟΣ         117,1   ΚΟΛΟΜΒΙΑ        10,0   ΣΑΙΝΤ ΚΙΤΣ          0,7   ΧΙΛΗ         0,1   
ΠΑΚΙΣΤΑΝ           84,7   ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ          9,8   ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ          0,5    ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ          0,1   

ΚΡΟΑΤΙΑ           80,6   ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ          8,2   ΓΟΥΙΝΕΑ          0,5    ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ          0,1   

ΤΥΝΗΣΙΑ           68,0   ΟΥΓΚΑΝΤΑ          7,5   ΙΡΑΚ          0,4    ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ          0,1   

ΤΑΪΛΑΝ∆Η           53,4   ∆ΟΜΙΝ. ∆ΗΜ          7,2   ΤΟΓΚΟ          0,3    ΥΕΜΕΝΗ          0,1   

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ           51,8   ΚΟΥΒΑ          7,1   ΜΠΕΝΙΝ          0,3    ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ          0,1   

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ           40,5   ΚΑΜΕΡΟΥΝ           5,9   ΚΕΝΥΑ          0,3    ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 0,4 
      ΣΥΝΟΛΟ 480.246 

 
Το ανωτέρω ποσό αποτελεί το  0,20 % του ΑΕΕ της Ελλάδος.   
 
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, εάν οι τεκµαρτές δαπάνες για εκπαίδευση αλλοδαπών 
µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε Ελληνικά Σχολεία, καθώς και 
τα εµβάσµατα αλλοδαπών από αναπτυσσόµενες χώρες που εργάζονται στην Ελλάδα προς 
τις χώρες προέλευσής τους, θεωρούντο αναπτυξιακή βοήθεια της κατηγορίας ODA, η 
συνολικώς παρασχεθείσα Kρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδος το έτος 2008 θα 
ανερχόταν σε 2.011,53 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 1.394,59 εκατ. ΕΥΡΩ, δηλαδή 0,60% του ΑΕΕ της 
Χώρας µας. 
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Ε-3 
∆ιµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια 

 
 
Παρά τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ελλάς, η συνολική διµερής ODA 
που παρασχέθηκε το 2008, από Υπουργεία, Νοµικά Πρόσωπα, Πανεπιστήµια, ΜΚΟ, κλπ., 
έφθασε τα 312,17 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 216,43 εκατ. ΕΥΡΩ, δηλαδή το 0,09% του ΑΕΕ (βλέπε 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [Α]) αυξηµένη κατά 62,98 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος 2007 (249,19 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 0,08% του ΑΕΕ).  
 
Οι δέκα πρώτες αποδέκτριες χώρες της Ελληνικής διµερούς ODA το έτος 2008 ήταν κατά 
σειρά:  
 
η Αλβανία, η Σερβία, η Αίγυπτος, το Αφγανιστάν, η Κίνα, η Παλαιστινιακή Αρχή, η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, η Τουρκία, η Συρία και η Γεωργία,  
 
όπως εµφαίνονται στη ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ που ακολουθεί: 
 
 

∆ΕΚΑ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΙΜΕΡΟΥΣ ODA

(σε εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ)

ΕΤΟΣ 2008  

ΑΛΒΑΝΙΑ; 70,46

ΣΕΡΒΙΑ; 36,41

ΑΙΓΥΠΤΟΣ; 12,75

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ; 10,13

ΚΙΝΑ; 7,72

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ 

ΑΡΧΗ; 7,13

ΒΟΣΝΙΑ-

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ; 5,92

ΤΟΥΡΚΙΑ; 5,49

ΣΥΡΙΑ; 4,96

ΓΕΩΡΓΙΑ; 4,47
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Η παρεχόµενη από την Ελλάδα  κατ’ έτος δωρεάν διµερής ODA προς αναπτυσσόµενες 
χώρες εταίρους, αυξάνεται συνεχώς σε τρέχουσες τιµές από το 1997 µέχρι το 2008, µε  
εξαιρέσεις τα έτη 2001, 2004 και 2006, όπως εµφαίνεται στην κατωτέρω ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:   
 
 

ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
∆ΙΜΕΡΗΣ ODA 

ΕΤΗ 1997-2008

36,33

63,32
79,02

98,91
82,52

106,97

228,26

160,75

206,46
189,21

249,19

312,17
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Αξιοσηµείωτο γεγονός αποτελεί η σηµαντική τα τελευταία χρόνια αύξηση της παρεχόµενης 
από την Ελλάδα ODA προς ειδικές κατηγορίες χωρών: 
 
 
Χώρες της Αφρικής και ειδικά της Υποσαχαρικής Αφρικής (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ [2]) 
Στη γεωγραφική αυτή περιοχή βρίσκεται η πλειοψηφία των «Λιγότερο Ανεπτυγµένων 
Χωρών» (ΛΑΧ), που αποτελούν τις κύριες χώρες στόχους της διεθνούς αναπτυξιακής 
συνεργασίας.   
 

• Αύξηση της διµερούς βοήθειας που παρασχέθηκε από την Ελλάδα στις χώρες της 
Αφρικής  

έτος 2007 = 29,68 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 21,68 εκατ. ΕΥΡΩ,  
έτος 2008 = 44,28 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 30,70 εκατ. ΕΥΡΩ,  
δηλαδή αύξηση περίπου κατά 50%,  
 

• Αύξηση της διµερούς βοήθειας που παρασχέθηκε από την Ελλάδα ειδικότερα στις χώρες 
της Υποσαχαρικής Αφρικής  

έτος 2007 = 16,86 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 12,32 εκατ. ΕΥΡΩ,  
έτος 2008 = 24,85 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 17,23 εκατ. ΕΥΡΩ,  
δηλαδή αύξηση περίπου κατά 48%. 
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Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες (ΛΑΧ) (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [V]) 
Η παρασχόµενη από την Ελλάδα διµερής ODA προς τις ΛΑΧ αυξάνεται διαχρονικά. 
Συνολικά, το έτος 2008 ανήλθε σε 25,96 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, έναντι 27,31 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ το 
έτος 2007 και 17,54 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ το έτος 2006 (βλέπε κατωτέρω ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ).    
 
Μικρά Αναπτυσσόµενα Νησιωτικά Κράτη (Small Island Developing States - SIDS) 
Η Ελλάς έχει δροµολογήσει συνεργασία για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων 
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή. Τα µικρά νησιωτικά κράτη πλήττονται ιδιαίτερα από τα 
αποτελέσµατα της κλιµατικής αλλαγής γεγονός που καθιστά επιτακτική τη συµπαράσταση 
της διεθνούς κοινότητας. Η Χώρα µας είναι πρόθυµη να παράσχει τη συµπαράσταση αυτή. 
∆εδοµένου ότι η Ελλάδα είναι νησιωτική χώρα και ένα µεγάλο ποσοστό των Ελλήνων 
κατοικεί σε νησιωτικές περιοχές, οι Έλληνες αντιλαµβάνεται πλήρως τις ιδιαίτερες 
προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Η Ελλάς 
είναι έτοιµη να προχωρήσει στη σύναψη συµφωνίας µε την “Alliance of Small Island States” 
(AOSIS), και προτίθεται να συνεισφέρει το πόσο του ενός (1,00) εκατ. ΕΥΡΩ το χρόνο για τα 
επόµενα τέσσερα χρόνια, µε στόχο να ενισχυθούν τα προγράµµατα για την προσαρµογή 
στην κλιµατική αλλαγή των χωρών που συµµετέχουν στην AOSIS. 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ODA 

ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΕΤΟΣ 2008

Χώρες Κατώτερου 

Μέσου Εισοδήµατος
134,71 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ

43%

Χώρες Ανώτερου 

Μέσου Εισοδήµατος
51,35 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ

17%

Άλλες Χώρες Χαµηλού 

Εισοδήµατος
6,80 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ

2%Ακατανέµητα
93,35 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ

30%

Λιγότερο 

Ανεπτυγµένες Χώρες
25,96 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ

8%

  
 
Για την κατανοµή των χωρών στις κατηγορίες,  

• Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες,  

• Άλλες Χώρες Χαµηλού Εισοδήµατος,  

• Χώρες Κατώτερου Μέσου Εισοδήµατος και  
• Χώρες Ανώτερου Μέσου Εισοδήµατος,  
βλέπε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [V].  
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Ε-4 
Πολυµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια 

 
 
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, 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   
 

ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ODA 

ΕΤΗ 1997-2008

136,31
116,10 115,12

127,09 119,02

169,16

133,90
160,08
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234,78
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390,99
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∆ιάφορα Υπουργεία, ανάλογα µε το αντικείµενο και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν 
από ∆ιεθνείς Συµβάσεις, παρέχουν πιστώσεις για διεθνείς αναπτυξιακούς σκοπούς, µέσω 
∆ιεθνών Οργανισµών. Η Ελλάς πριν προβεί στην παροχή πολυµερούς βοήθειας, συµµετέχει 
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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 παρασχεθείσα από την Ελλάδα κατ’ έτος (1997-2008) δωρεάν 
πολυµερής ODA παρουσιάζει την εικόνα που εµφαίνεται στην ανωτέρω ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. Οι συνολικές πολυµερείς συνεισφορές ODA της Ελλάδος προς ∆ιεθνείς 
Οργανισµούς για το έτος 2008, ανήλθαν σε 390,99 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ ή 271,07 εκατ. ΕΥΡΩ 
(0,12% του ΑΕΕ, 55,23% της συνολικά παρασχεθείσας διµερούς και πολυµερούς ODA), 
αυξηµένη κατά 139,36 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ σε σχέση µε το προηγούµενο έτος 2007 (151,63 εκατ. 
∆ολ. ΗΠΑ). Ειδικότερα οι συνεισφορές προς ∆ιεθνείς Οργανισµούς κατανεµήθηκαν ως εξής: 
 

ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ODA 

ΕΤΟΣ 2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

238,87 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ

61%

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 

14,19 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ

4%

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

79,51 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ

20%

ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

58,42 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 

15%

 
 

Παρασχεθείσα πολυµερής ODA κατά Φορέα – έτος 2008 
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ εκατ. €   εκατ. $ % 

ΥΠΟIΟ EDF,EC 165,61 238,87 61,0 

ΥΠΟIΟ BSTDB, IDA, OECD, UNDP, UNIDO, WTO 87,49 126,19 32,2 

ΥΠΕΞ ACBF, AU, BSEC, CARICOM, GFATM, IFAD, IFRCRCS, INSTRAW, 
IOM, ITTO, OAS, OECD, OIF, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, 
UNIFEM, UNO, UNOCHA, UNODC, UNPKO, UNRWA, UNVFVT 12,00 17,31 

 
 

4,5 

ΥΠΕΧΩ∆Ε IUCN, UN Habitat, UNEP, UNESCO, UNFCCC 2,51 3,63 1,0 

ΥΠΑΑT CIHEAM, EPPO, FAO, ISTA 1,50 2,17 0,6 

ΥΠΥΓKA UNVFD, WHO 1,33 1,92 0,5 

Άλλοι  0,64 0,90 0,2 
ΣΥΝΟΛΟ 271,08* 390,99* 100 

 
* Πρόκειται για ποσοστό της συνολικής συνεισφοράς της Ελλάδος σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς, καθώς σύµφωνα µε τους κανόνες 
στατιστικής καταγραφής της DAC/OΟΣΑ, µόνο το συγκεκριµένο ποσοστό θεωρείται κρατική αναπτυξιακή βοήθεια (ODA). 
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Ε-5 
∆ιεθνείς δεσµεύσεις της Ελλάδος αναφορικά µε τις δαπάνες ODA 

 
 
Η χώρα µας έχει δεσµευθεί να συµβάλλει στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της 
Χιλιετίας, και να εκπληρώσει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που προκύπτουν από 
την «∆ήλωση του Monterrey» (2002), τη «∆ιακήρυξη των Παρισίων για την 
Αποτελεσµατικότητα της Βοήθειας» (2005), την «Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη» 
(2005), η οποία καθορίζει  το πλαίσιο της αναπτυξιακής  συνεργασίας της Ε.Ε, καθώς και το 
«Χρονοδιάγραµµα ∆ράσης της Άκκρα» (2008).  
 
Στο πλαίσιο αυτό το χρονοδιάγραµµα για την Ελλάδα ήταν: 
� παροχή του 0,33% του ΑΕΕ για αναπτυξιακή  βοήθεια της µορφής ODA σε 

αναπτυσσόµενες χώρες εταίρους µέχρι το έτος 2007,  
� παροχή του 0,51% του ΑΕΕ µέχρι το 2010,  
� µε τελικό στόχο την παροχή του 0,70% του ΑΕΕ µέχρι το 2015. 
 
Η Ελλάς ανέλαβε τις διεθνείς της υποχρεώσεις, υπό την βασική προϋπόθεση ότι οι 
δηµοσιονοµικές συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα επιτρέψουν την προβλεπόµενη σηµαντική 
αύξηση της χορηγούµενης κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας και κατέβαλε κάθε προσπάθεια 
να επιτύχει τους ανωτέρω αναφερόµενους επί µέρους στόχους. Όµως, παρά τις σχετικές 
προσπάθειες, λόγω της πρωτοφανούς δριµείας διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 
δηµοσιονοµικών περιορισµών, καθώς και σοβαρότατων, απρόβλεπτων, φυσικών 
καταστροφών, οι οποίες είχαν άµεσο αρνητικό αντίκτυπο στον προϋπολογισµό της Χώρας, 
δεν κατέστη εφικτή η προβλεπόµενη αύξηση της ODA στο 0,33% του ΑΕΕ το έτος 2008. Η 
τάση πάντως της παρεχόµενης ODA είναι αυξητική (έτος 2007 ODA/AEE = 0,16%, έτος 2008 
ODA/AEE = 0,21% ). 
 
Η Χώρα µας, παραµένοντας σταθερά προσηλωµένη στην υλοποίηση των διεθνών 
δεσµεύσεών της, µετέθεσε χρονικά την υλοποίηση του ενδιάµεσου στόχου για παροχή του 
0,51% του ΑΕΕ κατά δύο έτη, ήτοι το 2012.  
 
 

 
Ε-6 

Στατιστική Αναφορά Στοιχείων Αναπτυξιακής Βοήθειας 
 

 
Η Ελλάς ήταν από τις πρώτες χώρες που υπέβαλε στη DAC στατιστικά στοιχεία σύµφωνα µε 
το νέο σύστηµα καταγραφής (Creditor Reporting System plus - CRS++), ήδη από το έτος 
2006 και µάλιστα µε επιτυχία. Το έτος 2007 συνολικά δώδεκα κ-µ υπέβαλαν στατιστικά 
στοιχεία µε το σύστηµα αυτό. Τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά, παρά τις κάποιες 
δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν σε ορισµένα κ-µ. 
 
Η Χώρα µας συµµετέχει στη διαδικασία βελτίωσης της αναφοράς στατιστικών στοιχείων της 
DAC, που είναι διεθνώς η πλέον αξιόπιστη πηγή για θέµατα αναπτυξιακής βοήθειας. Εντός 
του 2008 συνεχίσθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι συνοµιλίες για την ριζική αναδιάρθρωση του 
τρόπου καταγραφής της αναπτυξιακής βοήθειας, για τη βελτίωση της αναφοράς στατιστικών 
στοιχείων από τα κ-µ. Η HELLENIC AID θεωρεί τις αποφασισθείσες αλλαγές ορθές και προς 
τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αναµένεται να επιλύσουν προβλήµατα που παρουσιάσθηκαν 
ως προς την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων της «∆ιακήρυξης των Παρισίων».  
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Σηµειώνεται ότι κατόπιν συντονισµένων ενεργειών των Υπουργείων Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Εξωτερικών, υπεβλήθησαν δύο αιτήµατα της Ελλάδος, υποστηριζόµενα 
αµφότερα από τεκµηριωµένη επιχειρηµατολογία, προς έγκριση από την Οµάδα Εργασίας 
Στατιστικής (WP-STAT) της DAC/ΟΟΣΑ, ήτοι:    
� αίτηµα για τη µετάταξη της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Black 

Sea Trade and Development Bank - BSTDB) από την κατηγορία “Other Multilateral 
Institutions” του καταλόγου των ∆ιεθνών Οργανισµών οι συνεισφορές προς τους 
οποίους θεωρούνται κρατική αναπτυξιακή βοήθεια (ODA) στην κατηγορία “Regional 
Development Banks” του ιδίου καταλόγου και 

� αίτηµα για την αύξηση του συντελεστού που καθορίζει ποιο µέρος των συνεισφορών 
προς τη BSTDB είναι επιλέξιµες ως ODA,  από 27% σε 63%.  

 
Κατόπιν εισήγησης της Γραµµατείας της DAC/ΟΟΣΑ επί των Ελληνικών αιτηµάτων, ήτοι: 
� την αύξηση της ποσόστωσης µε την οποία έχει ενταχθεί η Τράπεζα από 27% σε 61% και 
� την µεταφορά της Τράπεζας από την κατηγορία “Other Multilateral” στην κατηγορία 

“Regional Development Banks”, 
κατά τη Συνεδρίαση της WP-STAT της DAC, που έλαβε χώρα στο Παρίσι στις 5-6 Μαίου 
2009, τα δύο ελληνικά αιτήµατα έγιναν αποδεκτά από όλα τα κ-µ της DAC, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της Γραµµατείας της DAC/ΟΟΣΑ. 
 
 

 
Ε-7 

Αναδιάρθρωση Χρέους, ∆ιαγραφή χρεών 
 

 
Σκοπός της Πρωτοβουλίας για την Ανακούφιση του Χρέους των Υπερχρεωµένων Φτωχών 
Χωρών (HIPC) είναι να προωθηθεί η ευρύτερη και ταχύτερη ανακούφιση του προβλήµατος 
της υπερχρέωσής τους. Η Χώρα µας ήταν η πρώτη που κατά την έναρξη της Πρωτοβουλίας 
αυτής, το έτος 1996, είχε συνεισφέρει το ποσό του ενός (1,00) εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. Η σηµασία 
της προσφοράς αυτής αναγνωρίσθηκε από την Παγκόσµια Τράπεζα.  
 

 
 
Στη συνέχεια, οι χώρες του G8 πρότειναν την κατά 100% ακύρωση του χρέους των 18 
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 AfDF και στο IMF. Τα κριτήρια για να φτάσει µια χώρα στο “Completion Point”  
περιλαµβάνουν:  
� εφαρµογή µίας ικανοποιητικής Στρατηγικής Μείωσης της Φτώχειας (Poverty Reduction 

Strategy -PRS) για ένα χρόνο,  
� διατήρηση  µακροοικονοµικής σταθερότητας µέσω των υποστηριζόµενων προγραµµάτων 

του Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) και  
� εφαρµογή δοµικών και κοινωνικών µεταρρυθµίσεων. Στο Completion Point παρέχεται 

ανέκκλητα η ανακούφιση του χρέους από τους πιστωτές της χώρας. 
 
Η Ελλάς υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Οµάδας του G8 καθώς παρέχεται µία σηµαντική 
ευκαιρία στις φτωχότερες χώρες να µειώσουν το χρέος και να αυξήσουν τους πόρους για την 
επίτευξη των MDGs.  
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 Κατόπιν της ευρείας υποστήριξης που έτυχε η πρόταση του G8, τα κ-µ του IDA από το 
∆εκέµβριο του 2005 επιβεβαίωσαν την υποστήριξη τους για την παροχή πρόσθετης 
χρηµατοδότησης, µέσω της MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative). Τον Απρίλιο του 2006 
το Συµβούλιο των ∆ιοικητών του IDA υιοθέτησε Απόφαση µε τίτλο: «Αύξηση των πόρων του 
∆ιεθνούς Οργανισµού Ανάπτυξης: Χρηµατοδότηση της Πολυµερούς Πρωτοβουλίας 
Ανακούφισης του Χρέους» για επιλέξιµες υπερχρεωµένες φτωχιές χώρες (HIPCs). 
 
Η ανακούφιση του χρέους θα προσφέρει σηµαντική στήριξη στις προσπάθειες των HIPCs να 
φθάσουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Το κόστος της Πρωτοβουλίας MDRI, για 
τις 42 επιλέξιµες χώρες, εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 37 δις. ∆ολ. ΗΠΑ για την περίοδο 2007-
2044. Αρχικά 19 χώρες αναµένεται να λάβουν 100% ακύρωση του χρέους τους. H 
συνεισφορά της Ελλάδος στη MDRI θα ανέλθει για την περίοδο 2007-2044 σε 37,69 εκατ. 
ΕΥΡΩ. Κατά το έτος 2007 η Χώρα µας κατέβαλε το ποσό των 0,49 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ για το 
σκοπό αυτό, ενώ το 2008 το ποσό των 0,68 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ. 
 
 
 

E-8 
Τεχνική Συνεργασία  

 
 
H παρεχόµενη αναπτυξιακή βοήθεια µε τη µορφή «Τεχνικής Συνεργασίας» (ΤΣ), 
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 ΤΣ 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 για φοίτηση 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 ΤΣ 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 αποχέτευσης, 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 ΤΣ που παρέχεται δωρεάν από την Ελλάδα 
περιλαµβάνει και 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 
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υλοποιήσουν συναφή προγράµµατα χωρίς εξωτερική βοήθεια, όταν θα έχει λήξει η Ελληνική 
δραστηριότητα.     
 
Οι δαπάνες ODA για δράσεις διµερούς ΤΣ που υλοποιήθηκαν από την Ελλάδα κατά τα έτη 
2007 και 2008, κατά γεωγραφική περιφέρεια, παρουσιάζονται κατωτέρω: 
 

 Έτος 2007 Έτος 2008 

 
Α/Α 

 
Γεωγραφική Περιφέρεια 

∆απάνες  
(σε εκατ. 
∆ολ. ΗΠΑ) 

∆απάνες  
(σε εκατ. 
ΕΥΡΩ) 

∆απάνες  
(σε εκατ. 
∆ολ. ΗΠΑ) 

∆απάνες  
(σε εκατ. 
ΕΥΡΩ) 

1. ΕΥΡΩΠΗ 82,67 60,39 111,24 77,12 

2. ΑΦΡΙΚΗ 15,44 11,28 30,07 20,85 

3. ΑΜΕΡΙΚΗ 2,14 1,56 5,96 4,13 

4. ΑΣΙΑ 36,96 27,00 39,21 27,18 

5. ΩΚΕΑΝΙΑ 0,05 0,04 1,97 1,37 

6. Ακατανέµητα 0,42 0,31 2,60 1,80 
 ΣΥΝΟΛΟ  ODA 137,68 100,58 191,05 132,45 

 
 
 

E-9 
Συνδεδεµένη και Μη Συνδεδεµένη Βοήθεια  

 
 
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 χαµηλό. Πρόκειται κυρίως για πολλά και 
µικρά προγράµµατα παροχής υπηρεσιών, επιµορφωτικών σεµιναρίων και παροχής 
υποτροφιών, που υλοποιούνται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.  
 
Η Χώρα µας υιοθέτησε τις αποφάσεις των χωρών µελών της DAC των ετών 2001, 2005 και 
2008 για παροχή µη συνδεδεµένης βοήθειας προς τις ΛΑΧ 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.  
 
Η «Μη Συνδεδεµένη» βοήθεια (untied aid) ορίζεται από την DAC ως παροχή κρατικής 
αναπτυξιακής συνεργασίας µε τη µορφή δωρεάς ή δανείου, η οποία είναι πλήρως και 
ελεύθερα διαθέσιµη για την χρηµατοδότηση προµηθειών από όλα τα κ-µ µέλη του ΟΟΣΑ, 
καθώς και όλες τις αποδέκτριες βοήθειας αναπτυσσόµενες χώρες. 
 
Ειδικότερα, σε πρώτη φάση (2001), οι χώρες µέλη της DAC συµφώνησαν να αποσυνδέσουν 
την ODA που παρέχουν στις ΛΑΧ  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. 
 
Περαιτέρω, το έτος 2005 επειδή: 
� επανειληµµένως από το 2001 τέθηκε το θέµα του συσχετισµού της αποσύνδεσης της 

βοήθειας µε την αποτελεσµατικότητά της (πιο πρόσφατο κείµενο εκείνο της “Paris 
Declaration on Aid Effectiveness” –  Μάρτιος 2005) 

� η Συµφωνία του 2001 παρότρυνε τα κ-µ της DAC να συνεχίσουν τις προσπάθειες για 
περαιτέρω αποσύνδεση της βοήθειας 
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� ορισµένα κ-µ της DAC, λόγω της φύσεως των προγραµµάτων τους (µικρή κλίµακα και 
µικρό κόστος), δεν καλύπτονταν από τη Συµφωνία (Αυστρία, Ελλάς, Ιρλανδία, 
Λουξεµβούργο και Πορτογαλία)     

αποφασίσθηκε η εξάλειψη των κατωφλίων (thresholds) κόστους δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στη Συµφωνία του 2001, µε αποτέλεσµα όλη η παρεχόµενη βοήθεια προς τις 
ΛΑΧ να πρέπει πλέον να είναι Μη Συνδεδεµένη. Τα προγράµµατα «Τεχνικής Συνεργασίας» 
εξαιρούνται από την υπόψη διάταξη. 
 
Με νεότερη απόφαση της DAC/ΟΟΣΑ (Μάιος 2008) επεκτάθηκε το µέτρο της αποσύνδεσης 
της ODA και στις χώρες, Βολιβία, Καµερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Γουιάνα, Ονδούρα, 
Νικαράγουα και ∆ηµοκρατία του Κογκό.      
 
Κατόπιν αυτών η εικόνα της Ελλάδος το έτος 2008, εξαιρουµένης της Τεχνικής Συνεργασίας 
και του διοικητικού κόστους, ήταν η ακόλουθη: 
� «Μη συνδεδεµένη» βοήθεια: 37,07 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ  
� «Μερικώς µη συνδεδεµένη» βοήθεια: 0,11 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
� «Συνδεδεµένη» βοήθεια: 60,51 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
εκ των οποίων «Βοήθεια σε Είδος»: 60,19 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ 
 
 
 

E-10 
Πολιτικές Προµηθειών  

 
 
Σε ό,τι αφορά στην πολιτική και στις εµφανιζόµενες πρακτικές στη διαδικασία των 
προµηθειών, αλλά και των συµβάσεων έργου και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο 
εκτέλεσης των συγχρηµατοδοτούµενων από την Υ∆ΑΣ προγραµµάτων, ισχύουν οι εν 
προκειµένω διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί «∆ηµοσίου Λογιστικού και συναφών 
διατάξεων» (ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-1995), του Π∆ περί «Κανονισµού Προµηθειών του 
∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 394/Α΄/1996), καθώς και τα σχετικώς διαλαµβανόµενα στο Ν. 2731/1999 
περί «Ρύθµισης Θεµάτων ∆ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας» 
(ΦΕΚ 138/Α΄/5-7-1999). 
 
 
 

E-11 
Ειδικός Λογαριασµός  

του Άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 2731/1999 
 
 
Κατά την έναρξη του παρελθόντος οικονοµικού έτους (1-1-2008), το σε µεταφορά υπόλοιπο 
του Ειδικού Λογαριασµού παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες ανήρχετο στo 
ποσό των 4.285.789,74 ΕΥΡΩ, ενώ στις 31-12-2008 το τελικό διαθέσιµο ποσό 
προσδιορίσθηκε στα 4.286.599,74 ΕΥΡΩ. 
 
Σηµειώνεται επιπλέον ότι κατά το έτος 2008 πραγµατοποιήθηκαν έσοδα 810 ΕΥΡΩ (από 
καταθέσεις φυσικών προσώπων), ενώ δεν ανελήφθη καµία χρηµατική δαπάνη, 
ανθρωπιστικού ή αναπτυξιακού χαρακτήρα, σε βάρος των συγκεκριµένων κονδυλίων. 

 

 

 

Σηµείωση: Τα κεφάλαια [Ε-1] έως και [Ε-9] έχουν συνταχθεί από το προσωπικό της Υ∆ΑΣ-3 ∆/νσης, ενώ τα 
κεφάλαια [Ε-10] & [Ε-11] από το προσωπικό της Υ∆ΑΣ-6 ∆/νσης του ΥΠΕΞ. 


