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Εισαγωγική παρατήρηση του Πρωθυπουργού
Κώστα Σημίτη

Η κυβέρνηση εκτιμά ιδιαίτερα το ρόλο και την προσφορά των 

ελληνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στη χώρα μας η 

κοινωνία πολιτών και η κουλτούρα του εθελοντισμού δεν έχουν 

ακόμα αναπτυχθεί αρκετά. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις 

βοηθούν και στην δημιουργία μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών και 

στην ενίσχυση του εθελοντισμού. Γι’ αυτό θα κάνουμε ότι 

μπορούμε για να βοηθήσει η πολιτεία την ομαλή λειτουργία τους 

και την πραγματοποίηση των στόχων τους.

Σήμερα κάλεσα εδώ τους εκπροσώπους ορισμένων σημαντικών 

μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, της προστασίας του 

περιβάλλοντας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ενίσχυσης 

της κοινωνίας πολιτών. Είναι μια πρώτη συνάντηση. Ξέρω ότι 

υπάρχουν πολλές άλλες σημαντικές οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται στους ίδιους ή και σε άλλους τομείς γι’ αυτό η 

πρωτοβουλία μου αυτή θα έχει συνέχεια. Θέλω να υπάρχει μια 

ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις 

της χώρας.

Ένα πρώτο βήμα για την διευκόλυνση του έργου των ΜΚΟ είναι 

το νέο νομοσχέδιο των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Εξωτερικών που μόλις εγκρίθηκε από τη διαρκή επιτροπή της 

Βουλής και θα περάσει για συζήτηση στο Α Θερινό Τμήμα. Το
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νομοσχέδιο αυτό δίνει ένα θεσμικό πλαίσιο στις ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται και έξω από τα σύνορα της χώρας μας. 

Επιπλέον παρέχει κίνητρα και διευκολύνσεις για τη 

χρηματοδότηση τους και την εξεύρεση εθελοντών που μπορούν 
να τις βοηθήσουν στο έργο τους.

Η πρόσφατη κρίση στη Γιουγκοσλαβία έδειξε πόσο σημαντικό 

ρόλο μπορούν να έχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στην 

παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και στη δημιουργία μιας 

γέφυρας φιλίας και αλληλεγγύης με τους λαούς των γειτονικών 

χωρών. Θέλω να συγχαρώ τις ελληνικές οργανώσεις που 

αψηφώντας τους κινδύνους και κάτω από πολύ δύσκολες 

αντικειμενικές συνθήκες πραγματοποίησαν και πραγματοποιούν 

αποστολές για ν' ανακουφίσουν τους πρόσφυγες που βρίσκονται 

στην ΠΓΔΜ και την Αλβανία αλλά και τον πληθυσμό του 

Κοσσυφοπεδίου και ολόκληρης της Γιουγκοσλαβίας.

Θέλω να τονίσω και το έργο των οργανώσεων που ασχολούνται με 

την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας και 

στο εξωτερικό. Είναι ένας τομέας που ενδιαφέρει πολύ την 

κυβέρνηση. Η δραστηριότητά τους επηρεάζει τη στάση, τις 

αντιλήψεις της κοινής γνώμης. Βοηθά έτσι στη συνειδητοποίηση 

των προβλημάτων και στην ευρύτερη αντιμετώπισή τους.

Η στάση της κοινωνίας έχει μεγάλη σημασία και για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σε όλους μας αισθητό ότι 

οι ελληνικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σ' αυτό το χώρο 

πέτυχαν πραγματικά να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο και κυρίως 
τους νέους.
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Πρόεδρος του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

κ. Νίκος Αλιβιζάτος
Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

κα. X. Μπρισίμη

Θ Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες 
κ. Νίκος ΜουζέληςΘ Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτών για την Παρέμβαση 
κ. Θ. Παπαγιάννης 
Πρόεδρος της WWF Ελλάς 

κ. Π. Κανελάκης

C Πρόεδρος της Greenpeace 
y  κ. Μ. Σκούλος

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της 
Ä  Πολιτιστικής Κληρονομιάς

4¿· Ua£üt5c£r>3 
Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών 
κ. Κ. Πατταϊωάννου 
Πρόεδρος της Διεθνούς Αμνηστίας 

ta. Α. Μαρδάκη 
Πρόεδρος του SOS Ρατσισμού 

Λ ΙΙΙκ . Ο. Βουδούρης
Πρόεδρος των Γιατρών χωρίς Σύνορα 

¡12)κ.·0 Ρύζι ifiiiiinyir ¡ícc^aooiGco¿cy¡oü,
Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου

Εκπρόσωπος του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων 
. Ανδρέας Μαρτίνης
Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
. Άγγελος Λάσκαρης

Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Προοπτικής 
Νικόλαος - Μανούσος Ψα^ό|ιπας

Θ Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών και Κοινωνικών Υποθέσεων 
κ. Βασίλειος Καρκούλιας

Πρόεδρος της Εταιρείας Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Προσφοράς 
18.)κα. Βιργινία Τσουδερού
Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας
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• Όπως τόνισα και στην αρχή οι ΜΚΟ βοηθούν την ανάπτυξη μιας 
κοινωνίας ενεργών πολιτών. Όσο η έννοια της κοινωνίας πολιτών και του 
ενεργού πολίτη μπαίνει στην καθημερινή μας πραγματικότητα τόσο θα 
εξοικειώνεται ο κόσμος με τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς στη 

^χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό παρόλο που γνωρίζω τις 
1 ^υσκολίες που συναντούν οι οργανώσεις που επικεντρώνονται σ' αυτό το 

στόχο θέλω να τις ενθαρρύνω να συνεχίσουν το έργο τους με επιμονή.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ / ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Οικ, Έτος 1998 
Χρηματοδότηση Μ.Κ-Ο.

Α ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΙΙΟ ΔΕΚ ΤΡΙΑ
ΧΩΡΑ

Φ Ο Ρ Ε 4Σ  
ΥΑ Ο Π Ο ίΗ Σ Ε Ω Σ

Α Π Ο Τ ΙΜ Η ΣΗ
Β Ο Η Θ Ε ΙΑ Σ
Σ Ε Α Ρ Χ .

Α Π Ο Τ ΙΜ Η Σ Η  
Β Ο Η Θ Ε ΙΑ Σ  Σ Ε  
ΔΟΛΛ. Η Π Α

Ε ΙΔ Ο Σ  Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΟΣ

Π ΡΟ ΣΦ ΥΓΕ Σ Ελληνικό Συμβούλιο για 
Πρόσφυγες

29  000 000 ΣνγχρημαιοδόΌ]ση προγράμματος Βοήθειας 
για τους Πρόσφυγες
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Β ΧϋΡΕΕ ΝΟΤΙΟ-ΑΝ ΑΤΟΛΓΚΤΓΕ ΕΥΡΩΠΗΣ

Λ Π Ο Δ  Ε Κ  ΤΡΙΑ 
ΧΩΡΑ

Φ Ο ΡΕΑ Σ  
ΥΛΟ Π Ο ΙΗ ΣΕΩ Σ

ΑΠ Ο ΤΊΜ Η ΣΗ
Β Ο Η Θ Ε ΙΑ Σ
Σ Ε Δ Ρ Χ .

Α Π Ο Τ ΙΜ Η Σ Η  
Β Ο Η Θ Ε ΙΑ Σ  Σ Ε  
Δ Ο Α Λ . ΕΠΤΑ

Ε ΙΔΟ Σ Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α  ΤΟ Σ

Α ν\Β Α Μ Α 1. Ι.Δ1.Κ.Υ. 36.000 .000 • Ανακαίνιση και Εξοπλισμός 4 νοσοκομείω ν 
και Κέντρου Υγείας

Π Γ Δ Μ Ευρωπαϊκή Προοπτική ¡5 .000 .000 • Συγχρημστοδότηση Προγράμματος των 
Μ.Κ.Ο. στην Π ΓΔΜ

Κ Ο ΣΣΙΦ Ο Π Ε ΔΙΟ
(Ο.Α.
ΓΙΟ ΥΓΚ Ο ΣΛΑΒ ΙΑ)

I. Γ ια  Κ οσσοβάρους  
Π ρόσφ υγες στην 
Αλβανία
α. ΙΔΙΚΥ1

β. Γιατροί του Κόσμου

II. Γ ια Κοσσαβ&ρους 
πρόσφυγες και 
εκτοπισμένους εντός τον 
Κ οσσιφοπεόίαυ
• Ε .Ε Σ

20.000 .000

15.000. 000

30.000. 000

•  Πρόγραμμα παροχής ανθρωπιστικής 
βοήθειας (είδη ενδϋσεως, κλινοστρωμνής 
κλπ. στις περιοχές Ττορογα λαί Βα/ταιπ 
(Γμγγ (ΒΑ.  Αλβανία)

•  Πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης στις περιοχές Ττορο)α λαί 
Βαγταηι Οιιτί (Β.Α. Αλβανία)

Βοήθεια σε πρόφυγες και εκτοπισμένους εντός 
ταυ Κοσσυφοπεδίου

Κ Ο ΣΣ Υ Φ Ο Π Ε Δ ΙΟ
(Ο.Δ.ΓΙΟ ΥΓΚΟ ΣΑΛ
ΒΙΑΣ)

ΠΙ. Για Κ οσσοβάρους  
Π ρόσφυγες εντό ς  του 
Μ αοροβουνίου  

θ  Γ ιατροί του 
Κόσμου

50.000.000 Πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας στους 
Κοσσοβάρους πρόσφυγες εντός του 
Μαυροβούνιου

1 βλ. Ελληνική Αρωγή στους Κοσσοβάρους προσφυγές
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Α Π Ο ΔΕ Κ ΤΡΙΑ
ΧΩΡΑ

Φ Ο Ρ Ε Α Σ  
ΥΛ Ο Π Ο ΙΗ ΣΕ Ω Σ

Α Π Ο ΤΊΜ Η ΣΗ  
ΒΟ Η & ΕΤΑΣ
Σ Ε Α Ρ Χ

Α Π Ο Τ ΙΜ Η Σ Η  
Β Ο Η Θ Ε ΙΑ Σ  Σ Ε
ΔΟΛΛ. ΗΠΑ

Ε ΙΔ Ο Σ  Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α  ΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ Ε.Ε.Σ, 65.000.000 Ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα
ΑΕ ΥΚ Ο ΡΩ ΣΣΙΑ Ε.Ε.Σ 15 0 0 0 0 0 0 Αποστολή πτεη<ούσης ανθρωπιστικής 

βοήθειας
Ο ΥΚΡΑΝΙΑ Γιατροί τον Κόσμον 70.000.000 'Εκτακτη Ανθρωπιστική βοήθεια σττρ· 

Ουκρανία λόγω  των πλημμυρών

Α ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Α Π Ο ΔΕΚ ΤΡΙΑ
ΧΩ ΡΑ

Φ Ο Ρ Ε Α Σ
ΥΛΟ Π Ο Π ΊΣΕΩ Σ

Α Π Ο Τ ΙΜ Η Σ Η
Β Ο Η Θ Ε ΙΑ Σ
Σ Ε Δ Ρ Χ

Α Π Ο Τ ΙΜ Η Σ Η  
Β Ο Η Θ Ε ΙΑ Σ  Σ Ε  
ΔΟΛΛ. ΗΠΑ

Ε ΙΔ Ο Σ  Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α  ΤΟΣ

Α ΙΓ Υ Π Τ Ο Σ Γιατροί του Κόσμου 25.000.000 Για την επ ί 6μηνο συνέχιση τσο 
Προγράμματος παροχής 
ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών 
στον μοναστικό πληθυσμό της 
Ιεράς Μ ονής της Αγίας 
Αικατερίνης του Στνά και στον περί 
την Μονή όιαβιούντα πληθυσμό
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B ΧΧΙΡΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΉΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΙΒΓΚΗΣ

AJIOAEKTPLA
ΧΩ ΡΑ

Φ Ο ΡΕ Α Σ
ΥΛ Ο Π Ο ΙΗ ΣΕ Ω Σ

Α Π Ο Τ ΊΜ Η ΣΗ
Β Ο Η Θ Ε ΙΑ Σ
Σ Ε Δ Ρ Χ

Α Π Ο Τ ΙΜ Η Σ Η  
Β Ο Η Θ Ε ΙΑ Σ  Σ Ε  
ζΐ0/1/1. H U A

Ε ΙΔ Ο Σ  Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΟ Σ

ΚΟΛΟΜ ΒΙΑ Γιατροί χω ρίς σύνορα 35 000.000 Σεισμοπαθείς Αρμένια και Περέϊρα.
ΟΝΔΟΥΡΑ 1. Γ ιατροί τον Κόσμον

2. Γιατροί του Κόσμον 10.000.000

35 .000 • Αντιμετώπιση ζημιών που 
προκάλεσε ο τυφώνα M ilch

•  Αποστολή έκτακτης 
αχθρωπισταοις βοήθειας προς  
αντιμετώπιση ζημιών από τον 
τυφώνα Mitch

IT  XilPFX ΥΤΤΟΣΑΧΑΡΓΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΑΠ Ο ΔΕΚ ΤΡΙΑ
ΧΩ ΡΑ

Φ Ο Ρ Ε Α Σ
ΥΛΟ Π Ο ΙΗ ΣΕΩ Σ

Α Π Ο Τ ΙΜ Η Σ Η
Β Ο Η Θ Ε ΙΑ Σ
Σ Ε Δ Ρ Χ .

ΑΠ Ο ΤΊΜ Η ΣΉ  
Β Ο Η Θ Ε ΙΑ Σ  Σ Ε  
Δ ΟΛΑ. ΗΠΑ

Ε ΙΔ Ο Σ  Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ο Σ

Κ Α Μ Ε Ρ Ο Υ Ν Γιατροί του Κόσμον 10.000 000 • Περίθαλψη εγκαυμανώ ν στο 
Γιαουντέ

ΚΕΝΥΑ Ι.ΔΙ.ΚΥ. 50  000  000 •  Δημιουργία Νοσοκομείου και 
κέντρου Υγείας στην ΚΙΛΙ/ΤΑ

Μ Α Λ Α Ο ΥΙ I. Γιατροί χωρίς 
Σύνορα

20.000 .000 • Συγχρηματοό άτηση 
προγράμματος 
αντιμετω πίσεως του 
Α ΙΏ Ζ /Η ΐν

ΤΖΙ Μ Π Ο ΥΤΙ Ε.Ε.Σ 4.500.000 Αποστολή επειγούσης 
ανθρωπιατεικής βοήθειας



^  · ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ιδρύθηκε το 1877. Έχει 3.000 μέλη, 500 άτομα έμμισθο προσωπικό και 
30.000 εθελοντές. Επίσης έχει 107 περιφερειακά τμήματα. Οι κύριες του 
δραστηριότητες επικεντρώνονται στα εξής: 1. Εκπαίδευση επαγγελματιών 
νοσηλευτικής και εθελοντών νοσηλευτικής , κοινωνικής πρόνοιας και 
διεθνών αποστολής 2. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εκπαίδευση κοινού, 
γεροντολογία 3. Περίθαλψη, εκπαίδευση και επαναπατρισμός προσφύγων 
4. Επανασύνδεση οικογενειών 5. Διεθνής βοήθεια 6. Παροχή βοήθειας σε 
θύματα καταστροφών στην Ελλάδα

Πρόσφατη δράση στη Βαλκανική: 1.Αποστολή υλικού βοήθειας στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γιουγκοσλαβίας αξίας άνω των 100 εκ. δρχ 
2. Διαχείριση , τροφοδοσία και ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη του 
προσφυγικού καταυλισμού προσφύγων στο Πόγραδετς και αποστολή 1.000 
οικογενειακών δεμάτων τροφίμων για πρόσφυγες στην Αλβανία 3. 
Αποστολή κατασκηνωτικού υλικού αξίας 26 εκ στην ΠΔΓΜ και οικονομική 
ενίσχυση του Ερυθρού Σταυρού της ΠΓΔΜ με 5 εκ. δρχ.

• ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ιδρύθηκε το 1990 με στόχο την παροχή ιατρικής περίθαλψης σε ευπαθείς 
πληθυσμούς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Δημιουργία Ανοικτού Πολυιατρείου στο κέντρο της 
Αθήνας. Κινητή ιατρική μονάδα στην Αθήνα. Κέντρο υποδοχής προσφύγων 
στη Πεντέλη. Αποστολές σε 27 ακριτικά νησιά. 2. Λειτουργία ιατρείου στα 
Τίρανα 3. Λειτουργία ιατρείου στον προσφυγικό καταυλισμό Στενκοβετς της 
ΠΓΔΜ και πολυκλινικής στο κέντρο των Σκοπιών. 4. Πραγματοποίηση πέντε 
αποστολών στο Κοσσυφοπέδιο για μεταφορά ιατρικών μηχανημάτων . 
Λειτουργία γραφείου με εθελοντές γιατρούς στο Κοσσυφοπέδιο κατά τη 
διάρκεια του πολέμου. 5. Εξοπλισμός επτά συνοριακών ιατρείων στο 
Μαυροβούνιο.

• ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Ελληνικό τμήμα της οργάνωσης " Médecins sans Frontières". Έχει ως στόχο 
την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύματα φυσικών 
καταστροφών ή ένοπλων διενέξεων. Μέχρι σήμερα πάνω από 180 Έλληνες 
γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικοί και διοικητικοί έχουν προσφέρει εθελοντικά τις 
υπηρεσίες τους σε 40 χώρες.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : Από τις 30 Μαρτίου μέχρι σήμερα 11 
Έλληνες εθελοντές εργάζονται στους προσφυγικούς καταυλισμούς της 
ΠΓΔΜ και της Αλβανίας . Για την αντιμετώπιση κύματος προσφύγων που 
μπορεί να κινηθεί προς την Ελλάδα έχει δημιουργήσει 5 ομάδες επείγουσας 
παρέμβασης από εθελοντές γιατρούς οι οποίες βρίσκονται σε διαρκή 
ετοιμότητα. Έκανε διερευνητική αποστολή στην Πρίστινα και το Βελιγράδι. 
Παρέδωσε ανθρωπιστική βοήθεια σε νοσοκομεία του Βελιγραδιού.



• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Ι.Δ.Ι.ΚΎ.)

Ιδρύθηκε το 1984 και δραστηριοποιείται καταρτίζοντας και υλοποιώντας 
μελέτες και προγράμματα Ανθρωπιστικής βοήθειας και Κοινωνικής , 
Πολιτιστικής και Επιστημονικής Έρευνας και Ανάπτυξης. Είναι μία από τις 
τέσσερις ΜΚΟ που είναι συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με 
Framework Partnership Agreement (European Community Humanitarian 
Office ECHO) και μέλος του EU-NGO Liaison Committee.

Έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε 14 χώρες και υλοποιήσει πάνω από 45 
προγράμματα. Μετά από 9 χρόνια συνεχούς δραστηριότητας στην Αφρική 
επεκτάθηκε και στην Ανατολική Ευρώπη. Στα γραφεία του στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό απασχολούνται πάνω από 120 άτομα.

Δραστηριότητες στα Βαλκάνια: 1. Στην Αλβανία υλοποιεί επείγοντα 
προγράμματα ECHO και ΥΠΕΞ . Δημιούργησε καταφύγια για 400 
πρόσφυγες με παροχή ιατρικής παρακολούθησης. Στην παρούσα κρίση 
είναι ο μόνος ευρωπαϊκός οργανισμός που συμμετέχει στην Αλβανική κρατική 
επιτροπή κρίσεως στην Κορυτσά . 2. Στην ΠΓΔΜ έκανε 2 αποστολές 
ρουχισμού και επεξεργάζεται με την ECHO πρόγραμμα για τον 
εκσυγχρονισμό Ιδρυμάτων της ΠΓΔΜ .3. Στο Κοσσυφοπέδιο απέστειλε 90 
τόνους τρόφιμα .

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την προώθηση και υλοποίηση αναπτυξιακών 
και ανθρωπιστικών δράσεων καθώς και την προστασία ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και την ενίσχυση των διαδικασιών εκδημοκρατισμού στις 
αναπτυσσόμενες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Λατινικής 
Αμερικής, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Αφρικής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Υλοποίηση αναπτυξιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
στην ΠΓΔΜ , τη Μολδαβία, τον Αμαζόνιο, τον Ισημερινό. Επίσης υλοποίησε 
πρόγραμμα αναπτυξιακής εκπαίδευσης - ευαισθητοποίησης της Ελληνικής 
κοινής γνώμης για τον Τρίτο Κόσμο (1996-8) που τέθηκε υπό την αιγίδα της 
ΓΓΝΓ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους κατά του Ρατσισμού.

• ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΚΑΠ)

Ιδρύθηκε το 1993 από ανθρώπους με διάφορα επαγγέλματα με στόχο την 
προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Υλοποίησε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας 
στην Βόρειο και τη Νότιο Αλβανία καθώς και τη Ρουμανία (1993-95). Έχει 
κάνει ρευνητικές αποστολές για ανθρωπιστική βοήθεια και ανθρώπινα



δικαιώματα στην Αλβανία, την ΠΓΔΜ, την Παλαιστίνη και τη Συρία. Στην 
πρόσφατη κρίση του Κοσσυφοπεδίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ 
πρόσφερε βοήθεια στους Κοσσοβάρους πρόσφυγες στην ΠΓΔΜ.

Στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του στην κρίση στο Κοσσυφοπέδιο 
ανέπτυξε δύο κεντρικές πρωτοβουλίες .
1. Ίδρυση και διαχείριση δικτύου 7 σταθμών διανομής ανθρωπιστικής 
βοήθειας στην ΠΓΔΜ. 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση αποστολής 
ανθρωπιστικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο για λογαριασμό του ΥΠΕΞ .

• GREENPEACE

Ιδρύθηκε το 1991 ως ελληνικό γραφείο της διεθνούς οργάνωσης 
GREENPEACE με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Ασχολήθηκε συστηματικά με το θέμα της αλλαγής του 
κλίματος και την προώθηση καθαρών ενεργειακών λύσεων φιλικών προς το 
περιβάλλον . Στα πλαίσια αυτά ανέπτυξε την τελευταία τριετία πρωτοβουλίες 
για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ορθολογική 
χρήση των ενεργειακών πόρων. Την τελευταία διετία έχει αναλάβει δράση 
για το θέμα των μεταλλαγμένων προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται 
με τη χρήση και διασπορά στο περιβάλλον τοξικών ουσιών . Πρόσφατα 
ανέλαβε πρωτοβουλίες για να τερματισθεί η πόντιση τοξικών αποβλήτων στη 
θάλασσα δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι πλέον η μόνη μεσογειακή χώρα που 
συνεχίζει αυτή την τακτική. Ενδιαφέρεται για την προστασία της θαλάσσιας 
ζωής και οι προσπάθειες της είχαν ως αποτέλεσμα την οριστική απαγόρευση 
σε όλη τη Μεσόγειο ορισμένων καταστρεπτικών αλιευτικών εργαλείων .

• WWF

Ιδρύθηκε το 1990 ως παράρτημα του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση με 
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πλούσιας 
βιοποικιλότητας της Ελλάδας .

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Έχει δραστηριοποιηθεί σε 60 προγράμματα 
προστασίας του περιβάλλοντος πανελλαδικής εμβέλειας ή τοπικού 
χαρακτήρα. Από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί περίπου 3,5 δις δρχ 
σε προγράμματα προστασίας της ελληνικής φυσικής κληρονομιάς . Εκπονεί 
και προγράμματα ευρύτερης γεωγραφικής εμβέλειας σε συνεργασία με το 
διεθνές δίκτυο της οργάνωσης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ



Ιδρύθηκε το 1975 κυρίως από θύματα της Χούντας που είχαν βοηθηθεί από 
την οργάνωση κατά τη διάρκεια της επταετίας. Ελληνικό παράρτημα της 
διεθνούς οργάνωσης " Amnesty International". Ασχολείται με τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες του κόσμου.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Στη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς 
έδρασε για: 1. Τα 50 χρόνια από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 2.Τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας και τα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα 3.Τα δικαιώματα των γυναικών 4.Τα δικαιώματα 
των παιδιών 5. Τα δικαιώματα των προσφύγων 6. Την εναλλακτική κοινωνική 
θητεία 7. Το Κοσσυφοπέδιο πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης 8.Την 
Κροατία 9.Τις ΗΠΑ 10.Τη Συρία 11. Την Αλγερία.

• ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ιδρύθηκε το 1979. Βασικοί σκοποί του είναι η μελέτη, προστασία και 
προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το 1998 απέκτησε 
συμβουλευτικό καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Συνέδρια :" Ζητήματα Εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - Πρόσφατες 
Εξελίξεις " (6.1998)" Η ακαδημαϊκή κοινότητα στην αυγή της τρίτης χιλιετίας. 
Θεμελιώδεις Υποχρεώσεις και Δικαιώματα " (11.98) "Παραβιάσεις των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δίωξη των Προσφύγων και Μη - Κρατικά Όργανα 
Δίωξης " (12.98)" Η Πρόληψη των παραβιάσεων των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου" (5.99) . 2. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέθεσε στο ΙΜΔΑ τη 
μετάφραση στα ελληνικά και τη διανομή φυλλάδιά για τα κοινωνικά 
δικαιώματα στην Ευρώπη καθώς και την απόδοση στα ελληνικά βιντεοταινίας 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου. 3. Τον τελευταίο χρόνο εξέδωσε έξι βιβλία 
γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα 4. Συμμετοχή στην Παγκόσμια Πορεία 
κατά της Παιδικής Εργασίας .

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ιδρύθηκε το 1953, τέθηκε εκτός νόμου το 1967 και επανιδρύθηκε το 1975. 
Έχει 150 μέλη και είναι τακτικό μέλος της Federation Internationale des 
droits de Γ homme. Πρόεδροι της Ένωσης διετέλεσαν οι A λ. Σβώλος, Α. 
Ρουσσοπούλου, Σ. Σωμερίτης, Φ. Βεγλερής και Ν. Φραγκάκης.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανοιχτή εκδήλωση εις μνήμην Φ. 
Βεγλερή 2. Σειρά διαβημάτων και παραστάσεων για την δυσμενή μεταχείριση 
των αντιρρησιών συνείδησης από τις διοικήσεις ιδρυμάτων όπου υπηρετούν 
εναλλακτική θητεία 3. Δικαστική συνδρομή σε μετανάστες και παλινοστούντες



• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ιδρύθηκε το 1989 με στόχο να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων 
ατόμων που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα και δικαιούνται να αναγνωριστούν 
ως πρόσφυγες. Παρέχει νομική, ψυχολογική και κοινωνικοοικονομική 
υποστήριξη στους πρόσφυγες ώσπου να βρεθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα 
τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Έχει βοηθήσει ως τώρα 4.882 πρόσφυγες με 
κοινωνικοοικονομική υποστήριξη και έχει εξετάσει 9.230 άτομα που ζήτησαν 
άσυλο στην Ελλάδα. 2. Έχει οργανώσει Συνέδρια με θέμα την προστασία 
των προσφύγων στο Διεθνές και Εσωτερικό Δίκαιο .3. Πληροφορεί το κοινό 
για τα προβλήματα των προσφύγων σε συνεργασία με τα MME.

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ιδρύθηκε το 1995 από 300 διανοούμενους, πανεπιστημιακούς , 
δημοσιογράφους και επιχειρηματίες με στόχο την προώθηση του 
εκσυγχρονισμού της χώρας μέσα από την ενδυνάμωση της κοινωνίας 
πολιτών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του πολίτη στα πλαίσια της 
Ευρωαπϊκής Ένωσης. Έχει και Δίκτυο Νέων με αξιόλογη δραστηριότητα 
στην διευρωπαϊκή συνεννόηση των νέων και την ειρηνική επίλυση των 
διαφορών.

Κύριες δραστηριότητες: 1. Προώθηση του θεσμού του Συνήγορου του Πολίτη 
με εκδηλώσεις και ανακοινώσεις στον τύπο 2. Έκδοση του περιοδικού 
"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ" ως εγαλείου διάδοσης στη χώρα μας της έννοιας 
της κοινωνίας πολιτών 3. Διοργάνωση μαζί με άλλες ΜΚΟ πάνω από 15 
εκδηλώσεων γύρω από θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος και δικαιωμάτων 
του πολίτη . Επίσης έβγαλε τριάντα ανακοινώσεις/προτάσεις στον τύπο για 
τα ίδια θέματα με υψηλό δείκτη δημοσιότητας. 4. Διεθνής συνεργασία με 
αντίστοιχες ΜΚΟ με σκοπό την ενδυνάμωση μιας ευρωπαϊκής και 
διεθθθνούς κοινωνίας πολιτών .

Προεδρείο ΔΣ : Πρόεδρος: Ν. Μουζέλης, Αντιπρόεδρος : Λ. Τσούκαλης Γεν 
Γραμματέας: Β. Παπαζήσης Ειδ. Γραμματέας: I. Αφεντούλη Ταμίας :
Π. Λάμψα Διευθυντής: Π. Βασιλόπουλος

· ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό την προαγωγή των αξιών της κοινωνίας πολιτών, 
την ανάδειξη του ρόλου του πολίτη ως υποκειμένου της πολιτικής ζωής και



τη δημιουργία ενός βήματος ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ ενεργού πολίτη και 
πολιτικής ηγεσίας. Έχει υπερκομματικό χαρακτήρα και συλλογική διοίκηση.

Πρόσφατες πρωτοβουλίες της: 1. Ανοικτή συζήτηση με θέμα "Κοινωνία και 
Εκσυγχρονισμός " 2. Ημερίδα με θέμα :"  Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνία 3. 
Ημερίδα με θέμα :"  Ανεξαρτησία και Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης " 
4. Διεθνές συνέδριο με θέμα :"  Νέφος και Ενεργός Πολίτης" 5." Διεθνές 
συνέδριο με θέμα:" Η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές". 6. Σε 
συνεργασία με άλλες οργανώσεις διοργάνωσε τις εκδηλώσεις 
Δικαιώματα του Ανθρώπου και Ορθοδοξία", "Εκσυγχρονισμός: με ποιες 
πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις"," Αποκρατικοποιήσεις: Ταμειακή πολιτική 
ή Πολιτική διαρθρωτικών Αλλάγών;"

Προεδρείο ΔΣ: Πρόεδρος Λ. Κύρκος, Αντιπρόεδρος Η. Γρίσπος , Γ. 
Γραμματέας Κ. Μπακόπουλος

y /  · SOS ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε το 1989 ως ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας SOS 
RACISME με σκοπό την υπεράσπιση και υποστήριξη των θυμάτων των 
φυλετικών , κοινωνικών, θρησκευτικών , ατομικών και κάθε είδους 
διακρίσεων κατά Ελλήνων και Αλλοδαπών στην Ελλάδα απ' όπου και αν 
προέρχεται.

Πρόσφατες Δραστηριότητες: 1. Συμμετοχή στην προπαρασκευαστική 
Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προετοιμασία της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τον ρατσισμό 2. 
Συμμετοχή σε κοινοτικό πρόγραμμα του ΙΣΤΑΜΕ με θέμα " Η δημοκρατία 
ενάντια στον ρατσισμό" 3. Διατήρηση τηλεφψνικής γραμμής παροχής νομικών 
συμβουλών σε άτομα που υφίστανται διακρίσεις 4. Το 1988 έκδοση ειδικών 
εντύπων και παροχή συμβουλών γύρω από τη διαδικασία νομιμοποίησης 
των μεταναστών.

· ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την διεπιστημονική μελέτη της παρουσίας 
μειονοτικών ομάδων και εν γένει της πολιτισμικής ετερότητας στην Ελλάδα ή 
αλλού. Έχει ως ιδρυτικά μέλη νέους επιστήμονες και καταξιωμένους 
πανεπιστημιακούς με εξέχον έργο στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Συνέδριο με θέμα "Ελλάδα-Ευρώπη-Μειονότητες" σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Friedrich Ebert .2. Πρόγραμμα "Γλώσσες και 
διαφορά" συνχρηματοδοτούμενο από τη Γενική Διεύθυνση X XII της ΕΕ με 
στόχο τη μελέτη της γλωσσικής ετερότητας των ελλήνων πολιτών. 
Υλοποιήθηκε με τη διοργάνωση τεσσάρων συνεδρίων με αντικείμενο τη 
μελέτη των λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών στην Ελλάδα: τα τούρκικα, τα 
βλάχικα, τα αρβανίτικα και τις σλαβικές διαλέκτους (Ιούνιος-Νοέμβριος 1998).



3. Έχει κάνει τις εξής εκδόσεις : "Ελλάδα - Ευρώπη-Μειονότητες" (1997)- 
Πρακτικά του Συνεδρίου των Δελφών , " Το μειονοτικό φαινόμενο στην 
Ελλάδα - Συμβολή των κοινωνικών επιστημών " (1998) - συλλογικός τόμος , 
"Γλώσσες, αλφάβητα και εθνική ιδεολογία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια 
(1999) - συλλογικός τόμος .

• ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ

Ιδρύθηκε το 1993 ως παράρτημα της παγκόσμιας ΜΚΟ " Transparency 
International" με σκοπό την πάταξη της διαφθοράς μέσα από την 
προώθηση της αυξημένης υπευθυνότητας των κυβερνήσεων και την 
καλλιέργεια της διαφάνειας. Έχει αναγνωρισθεί ως σύμβουλος του ΟΗΕ, 
της Διεθνούς Τράπεζας και του ΟΟΣΑ. Ο "Δείκτης Διαφθοράς" που 
δημοσιοποιείται κάθε 3 μήνες λαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα. Στον τελευταίο 
δείκτη η Ελλάδα βρίσκεται στην 35η θέση μεταξύ 85 χωρών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Παρακολούθησε πρόοδο κύρωσης Σύμβασης ΟΟΣΑ 
που ποινικοποιεί πράξεις εξαγοράς από ξένες υπηρεσίες δημοσίων 
υπαλλήλων .2. Υπήρξε συνδιοργανωτής δύο Συνεδρίων με την UNSEAD και 
το Δίκτυο 21. 3. Συνεργάζεται με την Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής. 4. 
Κυκλοφόρησε βιβλίο με τίτλο "Η Διαφθορά και εμείς" (1999) 4. Άνοιξε 
ενημερωτική σελίδα στο Ίντερνετ.

Μέλη ΔΣ: Πρόεδρος Βιργινία Τσουδερού, Αντιπρόεδρος Άγγελος Συρίγος, 
Γεν. Γραμματέας Γ. Φλέσσας, Ταμίας Ν. Παπαποστόλου , Μέλη: Ο. 
Παπαλεξόπουλος, Σ. Δασκαλάκη - Μυτηλιναίου , X. Μουστάκης



^  - Ο Πρωθυπουργός ανοίγει τη συζήτηση με μια πολύ σύντομη εισαγωγή, στην

οποία εξηγούνται οι λόγοι της συνάντησης. Ειδικότερα, θα πρέπει, με την ευκαιρία της 

προώθησης του σχετικού νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, να υπογραμμισθεί 

ότι: α) η Πολιτεία προσβλέπει στη συνεργασία με τις Μ.Κ.Ο, β) η Κυβέρνηση έχει ως 

αρχή της την ενίσχυση της δραστηριότητας της κοινωνίας των πολιτών ως αναγκαία 

προϋπόθεση του εκσυγχρονισμού της δημόσιας ζωής και, τέλος, ότι γ) σκοπός της 

προσέγγισης της Πολιτείας με τις Μ.Κ.Ο. δεν είναι ο “προσεταιρισμός” τους και η 

μετατροπή τους σε οιονεί “προέκταση” των υπουργείων και του δημοσίου. Η Κυβέρνηση 

επιθυμεί να ενθαρρύνει την αυτόνομη δράση τους με γνώμονα το σεβασμό της ιδιαίτερης 

αποστολής τους που τους αναγνωρίζει η ίδια η κοινωνία. (ΐ<ΐΓ · Μΐλ=^)

£  - Μετά την εισαγωγή, ο Πρωθυπουργός θα δώσει τον λόγο στους εκπροσώπους

των Μ.Κ.Ο., προκειμένου να παρουσιάσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν και να 

διατυπώσουν τις προτάσεις τους (φυσικά στο πλαίσιο του περιορισμένου χρόνου της 

συνάντησης). (_ 2- "X } $

^  - Οταν ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων, ο Πρωθυπουργός

μπορεί να κλείσει τη συνάντηση, επαναβεβαιώνοντας την υποστήριξη της Πολιτείας και 

προτρέποντάς τους να εργασθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των

& - Στο τέλος, θα ήταν σωστό να υπάρξει ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στα

MME (με την παρουσία και όσων εκπροσώπων θέλουν). Σ’ αυτήν θα τονίζεται, και πάλι, 

η ανάγκη ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών ως όρος του εκσυγχρονισμού, η 

σημασία της προώθησης του σχετικού νόμου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 

Εξωτερικών και θα εξαγγέλλεται η καθιέρωση “ανοιχτής γραμμής” της Κυβέρνησης με 

τις Μ.Κ.Ο., ανεξάρτητα από το αν ήταν στη συνάντηση ή όχι.

Μ.Κ.Ο.

* 4 .  f - e z



Θέμα: Επιστολή με Μ.Κ.Ο.

(Σχέδιο Επιστολής) ΙΑ Μ

Προς την

Πρόεδρο του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου 

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

κα Αλίκη Μαραγκοπούλου 

Λυκαβηττού 1 

10672 Αθήνα

Αθήνα, 6 Μαΐου 1999

Αξιότιμη Κυρία Μαραγκοπούλου,

Σε πολλές ευκαιρίες έχω τονίσει τη σημασία που αποδίδω στην προσπάθεια για 

την αυτόνομη ανάπτυξη μίας δυναμικής κοινωνίας πολιτών, μίας κοινωνίας στην οποία 

θεμελιώδη αξία είναι ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται σήμερα η δράση των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων που αποτελούνται από ενεργούς πολίτες, 

ευαισθητοποιημένους ιδίως σε ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων. Τα τελευταία 

χρόνια τα αποτελέσματα της δράσης τους στην Ελλάδα είναι σημαντικά και 

ενδυναμώνουν την προοπτική για την αναζωογόνηση της ελληνικής κοινωνίας.

Η συνεργασία της Πολιτείας με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αποτελεί για 

την Κυβέρνησή μας ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Πιστεύω, ότι προϋπόθεσή της 

αποτελεί ο έμπρακτος σεβασμός της αυτονομίας των Μ.Κ.Ο. εκμέρους της Πολιτείας και 

ο παραμερισμός μίας, δικαιολογημένης ίσως στο παρελθόν, καχυποψίας για τον ρόλο του 

Κράτους, εκμέρους των Οργανώσεων.



Στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι μία ανοικτή συζήτηση, στην οποία θα εκτεθούν όλα 

τα προβλήματα και θα αναζητηθούν πρόσφοροι τρόποι αντιμετώπισής τους, θα 

εγκαινιάσει έναν αναγκαίο για την κοινωνία μας διάλογο.

Με την πεποίθηση, ότι συμμερίζεσθε και εσείς τον παραπάνω προβληματισμό, 

σας προσκαλώ σε συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων την,

και ώρα 12.00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με πολλούς χαιρετισμούς



Προς τον 

Πρόεδρο της 

Ελληνικής Ένωσης 

■για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

κ. Νίκο Αλιβιζάτο 

Βαλαωρίτου 12 

10671 Αθήνα

Προς την 

Πρόεδρο του

Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες 

κα Χάρη Μπρισίμη 

Σολωμού 25 

106 82 Αθήνα

Προς τον 

Πρόεδρο της

Ένωσης Πολιτών για την παρέμβαση 

κ. Νίκο Μουζέλη 

Αλεξάνδρου Σούτσου 18 

10671 Αθήνα

Προς τον 

Πρόεδρο της 

WWF Ελλάς 

κ. Θύμιο Παπαγιάννη 

Φιλελλήνων 26 

10558 Αθήνα



Προς τον 

Πρόεδρο της 

Greenpeace 

κ. Παναγ. Κανελάκη 

Ζωοδόχου Πηγής 52Γ 

10681 Αθήνα

Προς τον 

Πρόεδρο της

Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία

του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

κ. Μιχ. Σκούλο

Τριπόδων 28

10558 Αθήνα

Προς τον 

Πρόεδρο της 

Κίνησης Πολιτών 

κ. Λέων. Κύρκο 

Ομήρου 54 

10672 Αθήνα

Προς τον 

Πρόεδρο της 

Δ ιεθνούς Αμνηστίας 

κ. Κώστα Παπαϊωάννου 

Σίνα 30 

10672 Αθήνα



Προς την 

Πρόεδρο του 

SOS Ρατσισμού 

κ. Ανδριανή Μαρδάκη 

Τ.Θ.3724 

102 10 Αθήνα

Προς τον 

Πρόεδρο των 

Γιατρών χωρίς σύνορα 

κ. Οδ. Βουδούρη 

Στουρνάρη 57 

Αθήνα 104 32

Προς τον 

Πρόεδρο των 

Γιατρών του Κόσμου 

κ. Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ 

Σταδίου 5 

Αθήνα 195 62

Προς τον 

Εκπρόσωπο του

Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων 

κ. Κων. Τσιτσελίκη 

Βενιζέλου 8 

Θεσσαλονίκη 546 24



Προς τον

Πρόεδρο του ^

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

κ. Ανδρέα Μαρτίνη 

Λυκαβηττού 1

Αθήνα 106 72 (Τηλ. 3628 684)

Προς τον 

Γενικό Διευθυντή 

της Ευρωπαϊκής Προοπτικής 

κ. Άγγελο Αάσκαρη 

Κιμώλου 3

Αθήνα 113 62 (Τηλ. 8233089, 82 37192)

Προς τον 

Πρόεδρο του

Ινστιτούτου Διεθνών και Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Νικόλαο - Μανούσο Ψαρόμπα

Τζιραίων 6, Μακρυγιάννη

Αθήνα 117 42 Τηλ. 9227472, Φαξ 9227515

Προς τον 

Πρόεδρο της

Εταιρείας Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Προσφοράς 

κ. Βασίλειο Καρκούλια 

Ναυαρίνου 6, Πεύκη 

Αθήνα 151 21 Τηλ. 6140220



Προς την 

Πρόεδρο της 

Διεθνούς Διαφάνειας 

κα Βιργινία Τσουδερού 

Βασ. Γεωργίου 14 

Αθήνα



ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

• Το νέο σχέδιο νόμου για τη "Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής 
Αναπτυξιακής Βοήθειας και Συνεργασίας προς τρίτες χώρες καθώς και 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων" απαντάει στην ανάγκη για μια δυναμική 
συμμετοχή της Ελλάδας στην βοήθεια τρίτων χωρών. Η προσπάθεια 
που έγινε την προηγούμενη δεκαετία έδειξε ότι η έλλειψη κατάλληλου 
θεσμικού, νομικού και λειτουργικού πλαισίου είχε ως αποτέλεσμα τη 
μικρή συγκομιδή αποτελεσμάτων στη διεθνή αυτή προσπάθεια της 
Ελλάδας. Το νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ισχυρού 
προγράμματος εξωτερικής βοήθειας και συνεργασίας της Ελλάδας με 
τρίτες χώρες.

• Οι ΜΚΟ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο στους τομείς της Ανθρωπιστικής και Αναπτυξιακής Βοήθειας καθώς 
και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης 
στα θέματα αυτά. Περίπου 700 οργανώσεις ανήκουν στο ευρωπαϊκό 
δίκτυο συνεργασίας. Μέχρι τώρα στην Ελλάδα πολύ λίγες ήταν οι 
οργανώσεις που μπορούσαν να διεκπεραιώσουν αποτελεσματικά 
προγράμματα προς τρίτες χώρες. Με την υιοθέτηση του παραπάνω 
νομοσχεδίου θα ενισχυθεί η ανάπτυξη του εθελοντισμού και των ΜΚΟ 
στη χώρα μας .

• Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων :
-Τη δυνατότητα χρηματοδότησης από πόρους του Κρατικού 
Προϋπολογισμού προγραμμάτων ΜΚΟ που αποβλέπουν στην παροχή 
βοήθειας.
-Τη δυνατότητα φορολογικών απαλλαγών για δωρεές ή παντός είδους 
εισφορές προς τις Ελληνικές ΜΚΟ καθώς και δασμολογικές απαλλαγές για 
υλικά που αυτές εισάγουν προκειμένου να υλοποιήσουν προγράμματα σε 
τρίτες χώρες
- Τη δυνατότητα κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων περί δημόσιου 
λογιστικού χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας κατεπείγουσας μορφής
- Ευνοϊκές ρυθμίσεις ή κίνητρα για υπαλλήλους του Δημοσίου ή νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου , φοιτητών ή στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα 
εκτελούμενα από ελληνικές ΜΚΟ σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής 
για θέματα ΜΚΟ στο Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και Υπηρεσίας Διεθνούς 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας .


