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Η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών με
ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στην εκδήλωση για την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους
για την Ανάπτυξη 2015 (ΕΕΑ2015), η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα, την
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015. Ο φετινός θεσμός του Ευρωπαϊκού Έτους για την
Ανάπτυξη, με κεντρικό σύνθημα «Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»
αφιερώνεται για πρώτη φορά στην ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των Ευρωπαίων
πολιτών στην αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ και σε μία δημόσια εποικοδομητική
συζήτηση για την προβολή (ανάδειξη) της ισχυρής δέσμευσης της ΕΕ και των κρατών
μελών της για την εξάλειψη της φτώχειας σε όλο τον κόσμο.
Το 2015 αποτελεί έτος ορόσημο, όχι μόνο για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων
της Χιλιετίας (MDGs), αλλά και την ολοκλήρωση των συνομιλιών για τη νέα
αναπτυξιακή ατζέντα (post 2015 development agenda) και την υιοθέτηση των Βιώσιμων
Αναπτυξιακών Στόχων (SDGs). Αποκορύφωμα της συζήτησης για την Παγκόσμια
Ανάπτυξη αποτελεί η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο, καθώς
και η νέα Διεθνής Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι στα τέλη του έτους.
Κατά τη διάρκεια αυτού του κρίσιμου έτους στην επαναδιατύπωση των
προτεραιοτήτων για την Παγκόσμια Ανάπτυξη, η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της,
συμβάλλοντας μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις προσπάθειες
για τόνωση του ενεργού ενδιαφέροντος των πολιτών στην προώθηση μιας ισόρροπης
ανθρώπινης ανάπτυξης.
Η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη των εκδηλώσεων στην Ελλάδα και έχουν
προσκληθεί να συμμετάσχουν με παρουσιάσεις τους αξιωματούχοι και εκπρόσωποι
από τα όργανα της ΕΕ, την ευρύτερη δημόσια διοίκηση, ακαδημαϊκή κοινότητα,
κοινωνία των πολιτών και ΜΜΕ. Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν οι νέες
προσεγγίσεις στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και η ανταπόκριση
της κοινωνίας όσον αφορά τους τρεις πυλώνες της διεθνούς συνεργασίας και
συγκεκριμένα α) την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων β) το ρόλο του
εθελοντισμού στη διαμόρφωση της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη και γ) τη διεθνή
συνεργασία για την ανάπτυξη υπό το πρίσμα της μέχρι τώρα εμπειρίας και των νέων
προκλήσεων.
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Το πρόγραμμα δράσεων για το «Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη 2015»
συντονίζεται από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου
Εξωτερικών και υλοποιείται σε συνεργασία με φορείς της δημόσιας διοίκησης και τη
στήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, μεταξύ άλλων, συνέδρια,
καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες σε σχολεία και πανεπιστήμια,
καθώς και δημόσιο διάλογο μέσω των ΜΜΕ.
Επισυνάπτεται προκαταρκτικό πρόγραμμα. Παρακαλούμε για επιβεβαίωση
εκπροσώπων σας (Κα Ελένη Πουλοπούλου, e-mail. ydas4@mfa.gr τηλέφωνο +30 210
3682449).
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