
“tc Σχέδιο ΙΙόμου “Κύοωση της Γυυοωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης 

•me Ελληνικής Δημοκρατίας και του Προγράμματος Ανάπτυξης των 

Hvwutvuv Εθνών (ΠΑΜΕ) Γ και D'i&uiOT θννί,ιων Τεχνικής και er.l- 

οτημονικής ουνεοναΡιας Γ

ΠΡΟΓ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η χώοα uot, έχοντας υπόώη την σημασία της εξει·6ικευμένης γνώσης 

Λ-_ν την: υώηλήΓ. τ;χνο>ΛΥΪΐ; γ·Λ την ανάπτυξη υπέγοαώε cite 12 

Μαϊου 1S7E με το Iiooroauuu Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΪΧΑΗΕ- 

ΙΓΚ-Ρ) σχετιγ.ή Συμφωνία. Με την Συμωω-ία αυτή επιδίωξή η χώρα 

υας vn εξασοοΑίσπ τόσο την οικονομική, όσο και την cntoTnuovtv.-.·, 

υΛΟΟτύοιΕπ των Ηνωμένων Εθνών στις προσπαθειες της οιχονοικχι'ς 

και κοινωνικές της ανάπτυξης· Σκοπός της είναι η όιεύουνση τηη 

ΛΌχνΐέκ.', cr.cΓ.ηνονixfv χοι χοηματοδοτ ική.« υποβοήθηση* τής Ελληνι

κές /:υβέσνησ·;ς στην πραγματοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων καθώς 

και υλοΐκΟΪηοί' των σχεδίων εκείνων που ε'*ισχύονται αποκλειστικά

-ο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. 

γ υλοπο·'«or· τ«ς ενίστυσης αυτής των αναπτυξιακών σχεδίων γίνεται 

μέβπια μετά από συνεννόηση και συμφωνία πάνω στους όσους και τη·· 

μοοΦώ της ζητουμένης βοήθειας (άοϋοο ι) .

Ειδικοτεοα η κυρουμένη Συμωωνία προβαίνει στις ακόλουθος ρυθμίσεις: 

ι. Γτο άοθρι· ΤΤ περ..γοαΦονται οι μορσες τις οποίες unooc£ να έχει

η χορηγούμενη από το ΠΑΗΕ βοήθεια Ληως

α) παροχή συ'α3θ'.'λευτικών υπηρεσιών αιιό εμπειρογνώμονες 

και σύμβουλους,

β) ηαοοχή εκτελεστικών και διοικητικών· υπηρεσιών από 

εμπειρογνώμονες,

γ) παροχή υπηρεσιών από μέλη της υπηρεσίας εθελοντών του

6) πασοχή εξοπλισμού και εωσδίων που δεν είναι διαθέσιμο

στην χώοο υας.

ε' σεμινάριο , εηιμορφωτ ικά ■ α>ογράμματα. ομάδες εργασίας 

e μ:;ε ι ρογ ναμόνών κ. λ.η.,

στ) χορήγηση υποτροφιών γιά επιμόρφωση ή σπουδές πανεπιστη

μιακές ή μεταπτυχιακές,

£) κάθε άλλη υορφή βοήθειας που νιπορεί να συμαωνηθεί με

ταξύ των δύο μερών.

Το άρθρο παραπέρα προβλέπει και ρυθμίζει εκτός από την μοροή ηου 

μπορεί να πάρει n παρεχόμενη από το ΠΑΗΕ βοήθεια και την εγκατά

σταση χοι οργάνωση Ειδικής Εκτελεστικής Υπηρεσίας του 0ΗΕ(ΠΑ1ΙΕ} 

στη χώρα μας, μέοω της οποίας, κατά κύοιο λόγο, θα χορηγείται 

η βοήθεια. Mali με τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας του ΠΑΗΕ ρυθ

μίζονται και οι σχέοεις της Υπηοεσίας αυτής με την Ελληνική Χυ- 

βέονηση καθώς και τα διαδικαστικά θέματα σχετικά με την αίτηση 

της βοήθειας,τις σχετικές συ·*εννοήοεις μεταξύ νων δύο μερών κλπ.

Το άρθρο III διαγράβει αναλυτικότερα τις υποχρεώσεις των δύο με

ρών και την παραπέρα διαδικασία που ακολουθείται γιά την χορήτη- 

ση της τεχνικής βοήθειας μέοω τσυ ΠΑΗΕ. !»υθμίζει επίσης θέματα 

* * της υπηοεσίας του ΠΑΗΕ, με διοικητικό καγ.. προσωπικό,

την προμήθεια εξοπλισμού αναγκαίου γιά την λειτουργία του κλπ.

Το άοθοο IV αναφέρεται στην συνεργασία (διαβουλεύσεις ,αλληλοενη- 

μέοωοη κλη.) μεταξύ των δύο μερών «άνω &την υλοποίηση ναι εξέλι

ξη (επενδυτικών) των όχέδιων (προγραμμάτων) , τα οποία χρηματοδο

τούνται από το ΠΑΗΕ.

Το άρθρο ν ρυθμίζει τις ποούποθ<Λ·'ις< τους όοους και τον τρόπο 

συμμετοχής και συνεισφοράς της Ελληνικής Κυβέρνησης στην εκτέ

λεση Των σχεδίων όπως είναι η διάθεση εθνικόν εμπειρογνωμόνων, 

αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και υλικού που 

κατασκευάζονται στην Ελλάδα, ή την προμήθεια των αναγκαίων, 

ειδών που αναγκαιούν κατά την διαδικασία εκτέλεσης των Σχεδίων.

Το άρθρο VI αναφέρεται αναλυτικά στις δαπάνες που βαρύνουν την 

Ελληνική Κυβέονηση και καταβάλλονται οε εγχώριο νόμισμα όπως τα 

έξοδα διαβίωσης των εμιυισογνωμάνων-ουμβρύλων καθώς και η παροχή 

διευκολύνσεων,όπως είναι τοπικές'διοικητικές υπαλληλικές υπηρε

σίες, γραμματειακή εξυηηοέτηοη άιερμηνάων-μεταφροστών, μεταοορά 

του ηοοοωπικού στο. εοωτεοικό της χωράς, ταχυδρομικές και τηλεπι

κοινωνιακές υπηρεσίες και γενικά εξυπηρετήσεις απαραίτητες γιά 

την λειτουργία στην χώοα μας της αποστολής του ΠΑΗΕ και την 

αποόσκοπτη εργασία και διακίνηση του προσωπικού του ΠΑΗΕ και 

Των χρησιμοποιουμένων εμπειρογνωμόνων.

Επ’ πλέον η Ελληνική Κυβέρνηση συμμετέχει στα έξοδο συντήρησης 

της αποστοΑής του ΠΑΗΕ με την καταβολή ενός ποσού κατ'αποκοπήν 

ηου το ύωος του συμοωνει τα·, μεταξύ των δύο μεοων και καλύπτει 

α) την διάθεση γραφείου εξοπλισμένου γιά την εγπατάστοοτ, και 

λειτουογια των κεντρικών γραφείων luu HAKE υϊιι χώμα μας, Οίτην 

γραμματειακή και υπαλληλική εξυπηρέτηση, διάθεση, μεταφοαστων, 

διερμηνέα κλπ, γ) την μετακίνηση του μονίμου ανχιποοσώπου και 

του ηοοοωπικού του γιά υπηρεσιακούς λογρυς, καθώς και τα έξοδα 

διαβίωσης τους οτις μετακινήσεις αυτές 6) τα ταχυδρομικά και τηλε

πικοινωνιακά τέλη γιά υπηρεσιακούς λογους.

Tc άρθοο VII ρυθμίζει τον τρόπο συνεργασίας, και τις υποχρεώσεις 

των δύο μερών γιά την εκτέλεση ενός σχεδίου όταν συμβαίνει η Ελ

ληνική Κυβέρνηση να έχει εξασφαλίσει βοήθειο και από άλλες πήγες.

Tc σοθοο VIII τονίζει την ποοσηά&εια ηου ποέπει να καταβάλλει, 

και*τα μέτρα ηου ηρέηει να παίρνει , η Ελληνική Κυβέρνηση Υιό την 

αποτελεσματική χρησιμοποιηση της βοήθειας που παρέχεται από το 

ΠΑΗΕ.

Το άρθοο IX παραπέμπει στην εφαρμογή των διατάξεων της"Σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών γιά τα npovouic και τις Απαλλαγές* σε ό,τι 

ωωοιώ τις εξυ.μικευμένες υπηρεσίες του ΟΗΕ που λειτουργούν στη 

χώοα μας ως εκτελεστικές υπηρεσίες του ΠΛΙΙΕ καθώς και γ.ά το 

προσωπικό τους. Πρόσθετα προνόμια ή απαλλαγές θα ποοέχονται 

μόνο,άν αυτά κρίνονται αναγκαία γιά την αποτελεσματική λειτουρ

γία της αποστολής στην χ-μρα μας.

Το άρθοο X ορίζει ειδικά ποιές είναι οι διευκολύνσεις που παοέχε.. 

η Ελληνική Κυβέρνηση στους εμπε.ρογνώμονες και το προσωπικό του 

ΠΛίίΓ. γιά την γρήνορ- και αποτελεσματική υλοποίηση της χορηγούμενης 

βοήθειας του ΠΑΗΕ. Στις διευκολύνσεις αυτές συγκαταλέγονται 

α) Η άμεση έκδοση άδειας εισόδου ή βύζας χωρίς δαπάνη γιά τους 

εμπειρογνώμονες και τα άλλα άτομα που εργάζονται γιά λογαριασμό 

του ΠΑΗΕ, β) ελεύθερη διακίνησή τους στο εσωτερικό, από και προς 

τη χώοα εο'όοον είναι απαραίτητη γιά την σωστή εεχχρμογή της βοή

θειας του ΠΛΚΓ, γ) την πιό ευνοϊκή τιμή συναλλάγματος, 6) τις 

άδειες εΐοαγωνής-εηανεξαγωγής αναγκαίου εξοπλισμού και υλικού 

καθώς και των προοριζομένων γιά ηοοοωπική χρήση των στελεχών 

του ΠΑΗΕ και όοων εργάζονται γιά λογαριασμό του καθώς και την 

δασμολογική, απαλλαγή των παραπανω.

Το άρθρο XI αναφέρεται στους όοους και τις ποού.ιοθέοε ι ς αναστο

λής ή διακοπής της βοήθειας από το ΠΑΗΕ.

Tc άρθρο XII αφορά τον τοόπο ρύθμισης των διαφορών μεταξύ της 

Ελληνικής Κυβέρνησης και του ΠΛΗΕ ηου civci η διαιτησία, tc" 

όσον μι τις διαπραγματεύσεις ή uc άλλο τοόπο δεν μπορέσουν να 

διευθετηθούν.

Επίσης με διαιτησία προβλέπεται η επίΑυση και οποιαοδήπσιε 6ια- 

Φυοάς ανακύώει μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των εκτελεστι

κών εμπειρογνωμόνων, εάν κι εδώ αηοτϋχουν οι άλλοι τρόποι επίλυ

σης της διαοοοας.

Τέλος το άρθρο XIII της Συμοωνίας περιέχει γενικές διατάξεις που 

αφοοούν την κύρωσή της από την Ελληνική πλευοά και την ως τότε 

προσωρινή της ιοχύ, τις προϋποθέσεις τοοποποιήσεως της Συμφωνίας 

καθώς και Τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης μετά την λήξη 

της Συμφωνίας.

Με το άρθοο δεύτεσο του Νομοσχεδίου ανατίθεται η παρακολούθηση 

της cpopμονής και υλοποίησης της παραπάνω Συμοωνίας στην 4/νοη 

Τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η οποία 

είναι ήδη cniccoTισμέυη με συνάσεις αρμοδιότητες.

Επιθυμία της χώρας μας ciicii πέοα από τη συμμετοχή της και 

ετήσια συνεισφορά της στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών να βοηθήσει ποικιλότροπα τις αναπτυσσόμενες χώοες στην 

εκπόνηση και εσ&ρμογή των αναπτυξιακών τους σχεδίων ( προγραμ

μάτων ). ·

Αξιοηοιώντας και τη δική της εμπειρία από την διαδικασία της 

κοινωνικοοικονομικής της ανάπτυξης μπορεί να έλθει αρωγός πα

ρέχοντας σ'αυτές τεχνική ή επιστημονική συνεογασία σε τομείς 

που προβλόπσνται στις σχετικές διμερείς συμωωνίες, όπως είναι
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»: χώοα μας βέβαια δεν παύε ι vc χοειάξετα. την επιμοοοωστ- ιον 

στελεχών τον δημόσιου route γιά καλύτερη απόδοση κα. παοατω- 

γ ικότητα.

η ενέργεια, οι συσικοί πόρο*., η τεχνολογία, r. τεχνικά εκπαίδευ

ση. χ. λ. η.

Πολλές ®ορές, ere Υπουρ<είζ Εθνιν:.- Οικονομίας που είναι αο- 

μάδιο για θέματα διαχοατο-ών οικονομικών οχέαεωι ^-ιαβάλλονται 

αιτήματα an'ευθείας γιο παροχή τεχνικής βοήθεια, οε κοάτη της 

A<s-r-~ *ήί και Λσίας ή την έναρξη τεχνικής συνεργασίας μα» ί τους.. 

Λόγω των καλών σχέσεων που διατηρούμε, πολλές χώρες του Τρί

του Κόσμου προσβλέπουν προς τ~ χώρα μας με εμπιστοσύνη ;:αι οε 

ΐιοοιητώοεις έκτακτης ανάγκης προστρέχουν στην βοήθεια uat.

Γνα vc γίνει δυνατή μιά πολιτική ενίοχυσης των χωοών αυτών 

ποο&λέπεται η δυνατότητα χορήγησης δωρεάν βοήθειας είτε vie 

λοίυυς ευθύτερης εθν.νΰς πολιτικής (άοδοο 2 παο. ο) είιι όταν 

υπάρχουν εμσανείς περιπτώσεις ανάγκης , όπως οε περιόδους ξη

ρασίας, επιδημιών.. πείνας κ.ο.κ., και ξητcίται η συμπαράστασ" 

μας ( άρθοα 2 rex·. fc) .

,ΐε τον ηαοάγρρ.ορ 2 του άοθοσυ δεύτερον π^ρ.-λεπετα: επίσης μι

κοινές "αποφάσεις των* Υπουργώ· Εθνικής Οικονομίας Domppinr
και Οικονομικών.

της Κυδέρνησ-,ς/η δημιουργία όέόεω. τεχνικών ή οικονομικών ουι— 

δούλων, που δα υπάγονταν υηηυεοιακα στα Υπουργείο Εθνικής Οικο

νομίας. Με τον τοόπο αυτό θα καταστεί Ρυνοτλ η προώθηση της τεχ

νικής ojvrpvα-1 ίcς στις χώ^ες ’’ης Ασίος. b. και Αρρικής _κα·. 

γενικότερη r οιηανσμιπτ μας διείσδυση και προώθηση των ελληνι

κών συ.-.ερ ύντον.

Λ-.ό τc άρθρο τρίτη ηοεκνητει ότι μια μοοοή που μπορεί να ηα- 

ριι η συνεργσσία με τις αναπτυσσόμενε ς χώρες είναι η χοογυο- 

t*n υπρτροο'ών σε αλλοδαπούς yic vc επηαιδευδούν στη >ωοα μας 

or τομείς ο-ως οι roocnc'^i. Γ“.r·.δή στις χ»νηες αυτές υπάρ.,σ·.·^ 

και αρκετοί ομογενείς κοϊυεται σκόπιμη η χορήγηση υποτοοωιών 

και ο'αυτούς. Από την υποστήριξη αυτή των ομογενών είν»αι 

ποοοανές το εθνικό όφελος που προκύπτει.

Η άλλη μοοσή συνεργασίας είναι η αποστολή στις αναπτυσσόμενες 

χώοες Ελλήνων Επιστημόνων-εμπειρογ\κ.»ηόνων του δημόσιον τομέα.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν κίνητρα μετάβασης; Ελλήνων επιστημό

νων στις αναπτυσσόμενες χώοες με αποτέλεσμα να μας ίπτούν εμ

πειρογνώμονες τους οποίους άν και έχουμε δεν μπορούμε να τους 

στείλουμε. Την έλλεκθη αυτή επιΛιώνοηυΓ νο ικανσποιήσσυμε 

δημιουργώντας κίνητρα για την ποοσέλκυση επιστημόνων true 

χώρε ς αυτές.

Με την χο.οήγηοη πέοα από .ις διπλές αποδοχές και ειδικές απο

ζημιώσει.. ν; ' ςουμε ότι θτ. υπάρξει ένα κίνητρο., ώστε να θελή- 

οουν vr προοοέοουν τις εξιιδικευμένες γνώσεις τους και την 

ςμπειρία τους οι παοαπάνω επιστήμονες στις αναπτυσσόμενες χώ

οες τη.. Ασίας και Αφρικής Υιό ένα ή δύο χοένια.

Η γοήγοοη ανάπτυξη της τεχνολογίας και εξέλιξη της επιστήμης, 

και των μεθόδων οογάνω^της καθιστά επιβεβλημένη την ανανέωση 

ή. απόκτηση των νέων γνώσεων.

Γιά το*, σκοπώ αυτό ποοβλέπετα* στο. ηήSpe τέταρτε-. υπό ορισμέ

νες ποοϋποθεοεις, γ, χοοητηση μικοής διορκειας υπατοοα.ών σε 

επιστν,.ονες του δημοσίου τομέο γιά την παρακολούθηση επιστημο

νικών συνεδοϊων ή σεμιναρίων πάνω στην ειδικότητα τους.

Ε£ άλλου ποο&λέπετα. με τε ίδιο άοθορ γ. μετάκληση ομογενών 

επιστημόνων κύρους από το εξωτερικό, > ..ά να χαλύωουν την έλ- 

λχ ιώτ, στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις, που. απαιτούνται τόσο 

σε τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και 

των περιοεοειαχών του υπηοεοιών ή εποπιευομένων απ'αυτό Οογα- 

νισμών, όρε και ευρύτερου δημόσιου τομέα γιά τους αναπτυξια

κούς στόχους της Κυβερνητικής Πολιτικής. Γιά την προώθηση 

της τεχνικής και επιστημονικής ουνεογαοίας ποοβλέπεται ακόμη 

η διοργάνωση σχετικών ουνεδοίων και σευ.ναοίων, ο», δαπάνες 

των οποίον βαρύνουν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Με το άρθρο πέμπτο η έγκοιση των αιτήσεων ύποτοοφίας ν.λπ. λεπτο

μέρειες θα καθοοίξουται από την Κεντρική Επιτροπή, Τεχνικής Βοή

θειας η οποία εδρεύει στο ΥΠΕΘΟ και προεδοεύετα. από τον Γενικό 

Γραμματέα του L6lou Υπουργείου. H Εηποοπή, αυτή οοχολείται ήδη 

με τις υποτροφίες των αφοοοο ιατών , κλπ.. Η γραμματειακή εξυπηρέ

τηση και Οι σχετικές εισηγήσεις ποος αυτήν θα γίνονίαι από τη^ 

α/νοη Τεχνικής Βοήθειας του Υη.Εθν.Οικονομίας, ο Δ/ντής της οποί

ας είναι ο κύοιος εισηγητής στην παραπάνω Επιτροπή.

Ο αριθμός των χοοηγουμένων κατ * έτος τέτοιων υποτοο-ωιώ'-· θα εξαρ

χάτα. αηό τις διαθέσιμες εκάοτοτε πιστώσεις στο Ώοόγρ—aim Δημο

σίων Επενδύσεων-.
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