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Αλοητηή επηζηοιή γηα ηο Ειιεληθό Στέδηο Αλάθακυες θαη Αλζεθηηθόηεηας: αδηαθάλεηα 
θαη έιιεηυε ζσκκεηοτής 
 
Αμηόηηκε θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγέ, 
 
Οη ππνγξάθνπζεο νξγαλώζεηο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο 
αλεζπρίεο καο ζρεηηθά κε ηελ αδηαθάλεηα θαηά ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ 
Διιεληθνύ ρεδίνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο. Σν ζρέδην αλάθακςεο ηεο ΔΔ είλαη κηα 
ηεξάζηηα επθαηξία γηα ηα θξάηε κέιε ώζηε, αθελόο, λα αληηκεησπίζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη 
θνηλσληθέο επηπηώζεηο πνπ πξνθάιεζε ε παλδεκία ηνπ Covid-19 θαη, αθεηέξνπ, λα 
δεκηνπξγήζνπλ πην πξάζηλεο θαη δίθαηεο θνηλσλίεο, αλζεθηηθέο ζε κειινληηθέο πξνθιήζεηο. 
Απηή ηελ θξίζηκε πεξίνδν πνπ ε παλδεκία επεξεάδεη εθαηνκκύξηα αλζξώπηλεο δσέο θαη 
θπξίσο ηνπο πην επάισηνπο πιεζπζκνύο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό κηα ηέηνηα επθαηξία λα κελ 
πάεη ρακέλε. 
 
Η αποσζία εσρείας θοηλφληθής ζσκκεηοτής ζηε δηακόρθφζε ηοσ Στεδίοσ Αλάθακυες 
θαη Αλζεθηηθόηεηας κάς προβιεκαηίδεη έληολα. Τπελζπκίδνπκε όηη κε βάζε ην άξζξν 
18.4 (ζηνηρείν ηδ) ηνπ θαλνληζκνύ γηα ην Μεραληζκό Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο (ΜΑΑ) 
ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ «πεξίιεςε ηεο δηεμαρζείζαο ζύκθσλα κε ην 
εζληθό λνκηθό πιαίζην δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο κε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, 
ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, ηηο νξγαλώζεηο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ, ηηο νξγαλώζεηο 
λενιαίαο θαη άιινπο ζρεηηθνύο ζπκθεξνληνύρνπο, θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
αληηθαηνπηξίδνληαη ζην ζρέδην αλάθακςεο θαη αλζεθηηθόηεηαο νη απόςεηο πνπ δηαηππώλνπλ 
ηα ελδηαθεξόκελα κέξε».  
 
Εληούηοης, οη κέτρη ζηηγκής δηαδηθαζίες ζτεδηαζκού ηοσ Στεδίοσ Αλάθακυες θαη 
Αλζεθηηθόηεηας έρτοληαη ζε πιήρε αληίζεζε κε ηο πλεύκα ηοσ θαλοληζκού. Πην 
ζπγθεθξηκέλα: 

1) Ζ δεκόζηα ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε γηα ηηο «ηξαηεγηθέο Καηεπζύλζεηο ηνπ Διιεληθνύ 
ρεδίνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο» ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ πνπ αλαξηήζεθε ζηηο 
25 Ννεκβξίνπ 2020 αθνξά ζε έλα γεληθό θείκελν, κε αζαθείο όξνπο θαη απνπζία νδηθνύ 
ράξηε πινπνίεζεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη αδύλαηε ε νπζηαζηηθή αμηνιόγεζε ηεο ειιεληθήο 
πξόηαζεο απν ηα ελδηαθεξόκελα κέξε, αθνύ θαη ην πιήξεο πξνζρέδην πνπ θαηέζεζε ε 
Διιάδα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, δελ έρεη δεκνζηεπζεί.    

2) Ζ Διιάδα έζηεηιε ην πξνζρέδην ηνπ ρεδίνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο ζηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξηλ νινθιεξσζεί ε δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ζεκαηνδνηώληαο έηζη ηελ 
πιήξε απνπζία ζπκπεξίιεςεο ησλ ζρνιίσλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ πνπ θαηαηέζεθαλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.    

3) Γελ έρεη δεκνζηεπζεί ε έθζεζε ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο θαη απηή ηε ζηηγκή  δελ έρνπκε 
ελεκέξσζε γηα ην πώο θαη εάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ, πόηε ζα 



νινθιεξσζεί ε ζπγγξαθή ησλ ηειηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαηεπζύλζεσλ ηνπ ζρεδίνπ αιιά νύηε 
θαη ηα επόκελα βήκαηα. 

4) Παξακέλνπκε ζην ζθνηάδη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνύλ γηα  ην ηειηθό ζρέδην 
πνπ ζα θαηαηεζεί ζηελ ΔΔ, όπνπ ζα πεξηγξάθνληαη νη δξάζεηο ζηηο νπνίεο πξόθεηηαη λα 
θαηαλεκεζνύλ νη πόξνη, θαζώο θαη γηα ην αλ ζα δνζεί  ε επθαηξία ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα 
ηνπνζεηεζνύλ ζπγθεθξηκέλα επί ηνπ θεηκέλνπ. Δλδερόκελε θαηάζεζε ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ζε 
δεκόζηα δηαβνύιεπζε ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο εθπόλεζήο ηνπ, ζα ζέζεη ζπλνιηθά ηελ 
ειιεληθή θνηλσλία πξν ηεηειεζκέλσλ, ρσξίο νπζηαζηηθή δπλαηόηεηα ζπκβνιήο θαη 
ζπκκεηνρήο ζην ηειηθό ζρέδην.  

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ε ηήρεζε ηες αρτής 
ηες δηαθάλεηας ηόζο γηα ιόγοσς ιογοδοζίας θαη παραθοιούζεζες όζο θαη γηα ηελ 
ελεκέρφζε ηφλ ποιηηώλ, είλαη εθ ηφλ φλ οσθ άλεσ γηα κηα επηηστή θαη 
αποηειεζκαηηθή εθαρκογή ποιηηηθώλ θαη κέηρφλ βηώζηκες αλάθακυες.   

Κύξηε Τπνπξγέ, νη πξόζθαηεο θξίζεηο (νηθνλνκηθή, πξνζθπγηθή, παλδεκία) έρνπλ αλνίμεη ηελ 
ςαιίδα ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ ζηε ρώξα καο, ε νπνία ρξεηάδεηαη ξηδηθέο αιιαγέο γηα λα 
κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ηελ επίπησζε απηώλ ζηελ θνηλσλία ελζσκαηώλνληαο νκάδεο 
πνπ βηώλνπλ θνηλσληθό απνθιεηζκό όπσο είλαη ηα λνηθνθπξηά ζε εηζνδεκαηηθή θηώρεηα, νη 
άζηεγνη, νη κεηαλάζηεο θαη νη πξόζθπγεο. Ζ ρώξα ρξεηάδεηαη λα επελδύζεη ζε θνηλσληθέο θαη 
εξγαζηαθέο πνιηηηθέο, ζηε δεκόζηα πγεία δίλνληαο έκθαζε ζηελ πξόιεςε, ηελ παηδεία θαη 
ηνλ πνιηηηζκό.  Ζ ςεθηαθή κεηάβαζε απνηειεί έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηόρσλ απηώλ. Σαπηόρξνλα πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα πνπ ζα πξνζηαηέςνπλ ην 
πεξηβάιινλ θαη ζα πεξηνξίζνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, απνηξέπνληαο 
κειινληηθέο θξίζεηο θαη πεηπραίλνληαο κηα δίθαηε θαη πξάζηλε κεηάβαζε. 
 
Γηα λα γίλεη απηό είλαη απαξαίηεην ε ειιεληθή θπβέξλεζε: 
 

● λα προζθαιέζεη εσρύηερα θοκκάηηα ηες θοηλφλίας θαη εηδηθόηερα ηες 
Κοηλφλίας ηφλ Ποιηηώλ  κε ζρεηηθή γλώζε θαη εκπεηξία, λα θαηαζέζοσλ 
προηάζεης θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηηο ηξαηεγηθέο Καηεπζύλζεηο 
ηνπ Διιεληθνύ ρεδίνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο 

● λα εηνηκάζεη έλα αλαισηηθό ζτέδηο δράζες, κε πξνηεηλόκελα πξνγξάκκαηα, 
ζηόρνπο, σθεινύκελνπο θαη επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαζώο θαη κε έγθπξνπο 
πεξηβαιινληηθνύο, θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο δείθηεο πνπ ζα αμηνινγνύλ ηελ 
πξόνδν ηνπ ζρεδίνπ κε βάζε ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηόηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί. Όια ηα 
πξνγξάκκαηα θαη νη ζηόρνη ζα  πξέπεη λα πιεξνύλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 
-λα δηαζθαιίδνπλ έλα βηώζηκν κέιινλ 
-λα ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη  
-λα δηαθπιάζζνπλ ηα ζεκειηώδε καο δηθαηώκαηα 

● λα δηαζθαιίζεη ηελ οσζηαζηηθή ζσκκεηοτή ζηνλ ζρεδηαζκό, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 
παξαθνινύζεζε ηνπ ρεδίνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο όισλ ησλ 
ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαλώζεσλ ηεο Κνηλσλίαο 
ησλ Πνιηηώλ. Απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα μεθηλήζεη πξηλ ε θπβέξλεζε θαηαζέζεη ηηο 
επίζεκεο πξνγξακκαηηθέο πξνηάζεηο ηεο ζηα ηέιε Απξηιίνπ 2021 

● λα απμήζεη ηε ζαθήλεηα θαη ηε δηαθάλεηα γύξσ από ην ρέδην Αλάθακςεο θαη 
Αλζεθηηθόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθώλ κέζσλ θαη 
πξνηεξαηνηήησλ ζε επίπεδν ΔΔ θαζώο θαη ζε εζληθό επίπεδν. Υξεηάδνληαη κεηαμύ 
άιισλ, ηαθηηθέο ζπλεδξίεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ κε ελδηαθεξόκελνπο θνξείο θαη 
εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ. 
 

Θεσξνύκε ηα παξαπάλσ κέηξα απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ δεκόζησλ 
πόξσλ αιιά θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρεδίνπ από ηνπο πνιίηεο. Σέινο, ηνλίδνπκε όηη γηα 
λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ην ρέδην Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο, δελ πξέπεη λα 



ζεσξεζεί σο κηα κεκνλσκέλε πξσηνβνπιία αιιά κηα νξηδόληηα θαη ζπληνληζκέλε 
πξνζπάζεηα πνπ ζα ζπλδπαζηεί θαη κε άιιεο πξσηνβνπιίεο θαη ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο 
γηα ηελ ελίζρπζε πνιηηηθώλ πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε έλα θαιύηεξν θαη βηώζηκν κέιινλ. 
Πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα εθηόο ηνπ ζρεδίνπ, πνπ νδεγνύλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο 
από ηνπο ζπκθσλεκέλνπο από ηελ ΔΔ ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο ηνπ, πξέπεη λα απνθιεηζηνύλ 
ή λα αλαζρεδηαζηνύλ κε γλώκνλα ηε ζπκβνιή ηνπο ζε κία πξάζηλε θαη δίθαηε αλάθακςε. 
 
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε ζπδήηεζε θαη ζπκβνιή ζηε δηακόξθσζε ελόο εζληθνύ 
ζρεδίνπ αλάθακςεο πνπ ζα αληαλαθιά ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο γηα έλα βηώζηκν θαη 
θνηλσληθά δίθαην κέιινλ. 
 
Με εθηίκεζε, 
 
Οη ππνγξάθνπζεο νξγαλώζεηο 
 
1. ActionAid Διιάο 
2. Αιιειεγγύε Λέζβνπ 
3. ΑΜΚΔ “Με Άιια Μάηηα” 
4. Άλεκνο Αλαλέσζεο 
5. ΑΝΣΗΓΟΝΖ - Κέληξν Πιεξνθόξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο γηα ην Ραηζηζκό, ηελ     Οηθνινγία, 
ηελ Δηξήλε θαη ηε Με Βία 
6. ΑΡΗΩΝ-Δξεπλεηηθό Κέληξν Γηάζσζεο θαη Πεξίζαιςεο Κεησδώλ 
7. ΑΡΗ-Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ 
8. Better Days Greece 
9. Γηαηξνί ηνπ Κόζκνπ Διιάδαο 
10. Changemakers Lab 
11. Common Ground Greece 
12. Γίθηπν γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ 
13. Γίθηπν Μέιηζζα   
14. Γξάζε γηα ηελ Άγξηα Εσή 
15. ECHO100PLUS 
16. Ecocity 
17. Διιεληθό Γίθηπν γηα ην Γηθαίσκα ζηε ηέγε θαη ηελ Καηνηθία 
18. Διιεληθό Γίθηπν ΦΗΛΟΗ ηεο ΦΤΖ 
19. Διιεληθό πκβνύιην γηα ηνπο Πξόζθπγεο (ΔΠ) 
20. Διιεληθό Φόξνπκ Μεηαλαζηώλ 
21. Διιεληθό Φόξνπκ Πξνζθύγσλ          
22. ΔΛΗΞ 
23. Emfasis Foundation 
24. Fenix-Humanitarian Legal Aid 
25. Food On  
26. Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity 
27. GIVMED  
28. Greenpeace Διιάδα 
29. HIAS 
30. HIGGS 
31. HumanRights360 
32. Θάιαζζα Αιιειεγγύεο 
33. ΗΘΑΚΖ 
34. International Rescue Committee (IRC) 
35. „Iξηδα-Κέληξν Γπλαηθώλ Λπδία ηαπαξδάλε 
36. Κέληξν Γπλαηθείσλ Μειεηώλ θαη Δξεπλώλ “Γηνηίκα” 
37. MEDASSET 
38. Μεζνγεηαθό Ηλζηηηνύην γηα ηελ Φύζε θαη ηνλ Άλζξσπν-MedINA 
39. ΜΔΣΑδξαζε-Γξάζε γηα ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ηελ Αλάπηπμε 



40. Mobile Info Team (MIT) 
41. Μπνξνύκε 
42. Odyssea 
43. Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθύθισζεο 
44. Οηθνινγηθή Κίλεζε Γξάκαο 
45. Οηθνινγηθή Κίλεζε Θεζζαινλίθεο 
46. Οξγάλσζε Γε 
47. Παηδηθά Υσξηά SOS 
48. Παλειιήλην Γίθηπν Οηθνινγηθώλ Οξγαλώζεσλ (ΠΑΝΓΟΗΚΟ)  
49. Πεξηνδηθό δξόκνπ «ρεδία» 
50.  People Behind 
51.  Praksis 
52.  Πξνκεζέαο 
53.  Refugee Rights Europe 
54. Samos Volunteers 
55. SolidarityNow 
56. Steps 
57.  ύιινγνο Αζζελώλ Ήπαηνο Διιάδνο “Πξνκεζέαο” 
58.  ύιινγνο Μεξίκλεο Αλειίθσλ θαη Νέσλ (ΜΑΝ) 
59. ύιινγνο Οξνζεηηθώλ Διιάδνο “Θεηηθή Φσλή” 
60. ύιινγνο Σνπιίπα Γνπιηκή  
61. πκβίσζε-ρνιή Πνιηηηθώλ πνπδώλ ζηελ Διιάδα, Γίθηπν ρνιώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξώπεο 
62. ύλδεζκνο Κνηλσληθήο Δπζύλεο γηα Παηδηά θαη Νένπο - .Κ.Δ.Π 
63. πλ-εηξκόο ΑκΚΔ Κνηλ. Αιιειεγγύεο 
64. Terre des hommes Hellas 
65. The Bee Camp 
66. The Green Tank 
67. Φίινη ηνπ Μόληε 
68. Velos Youth 
69. We are Solomon 
70. WWF Διιάο 

  
 
 


