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Ημερολόγιο ερευνητικής εργασίας .  

 

• 19/09   Χωρισμός τετραμελών ομάδων – Γνωριμία με τα μέλη της ομάδας 

• 26/09   Συζήτηση – εμβάθυνση στο θέμα της ερευνητικής εργαίας 

• 04/11   Καταμερισμός των επιμέρους θεμάτων σε κάθε ομάδα 

• 03/10   Συγκέντρωση υλικού      

• 11/10   Συγκέντρωση υλικού  

• 06/11   1η συνάντηση της ομάδας  

• 13/11 2η συνάντηση της ομάδας (σε τοπική βιβλιοθήκη) 

• 12/12  Ολοκλήρωση ερευνητικής εργασίας 

• 19/12 Προσθήκη ημερολογίου 

• 09/01   Τελικός έλεγχος της εργασίας 

• 16/01   Προετοιμασία για την προβολή της εργασίας 

 

 

Μέθοδος εργασίας 

 

Η εργασία της ομάδας μας χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. Αρχικά συγκεντρώσαμε το 

υλικό, το οποίο προήλθε κυρίως από το internet. Έπειτα η ομάδα συγκεντρώθηκε δυο 

φόρες και συνέταξε την εργασία. Τέλος, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις, 

προστέθηκε το ημερολόγιο και η βιβλιογραφία.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σ’ ένα κόσμο παγκόσμιων απειλών, παγκόσμιων αγορών και παγκόσμιων ΜΜΕ, η 

ασφάλεια και η ευημερία της Ευρώπης εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από ένα 

αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας ισχυρότερης 

Ευρωπαϊκής κοινωνίας, εύρυθμα λειτουργούντων ευρωπαϊκών θεσμών και μιας 

ευρωπαϊκής και διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες.  

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο της εξέλιξής της. Αντιμετωπίζει 

τέσσερις μεγάλες προκλήσεις, για τις οποίες δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη. 

Πρώτον, βρίσκεται στο μέσο μιας παρατεταμένης περιόδου οικονομικής στασιμότητας, 

με αυξανόμενη ανεργία και κοινωνική πόλωση. Δεύτερον, πρόσθετα σοβαρά 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα έχουν προκύψει σε σχέση με την 

διεύρυνση. Τρίτον, η Ε.Ε. έχει ενώπιόν της ένα σχέδιο συντάγματος, το οποίο 

στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στην διαμόρφωση 

ευρωπαϊκής ταυτότητας, ενώ τέταρτον, ισχυρές γεωπολιτικές πιέσεις έχουν οδηγήσει 

σε σοβαρές διαφωνίες και συγκρούσεις παγκοσμίως, καθώς και μεταξύ των χωρών 

μελών της.  

     Ο ισχυρός και προοδευτικός ρόλος που καλείται να παίξει η Ε.Ε., δεν 

εξασφαλίζεται με την ενίσχυση των στρατιωτικών δομών, αλλά οφείλει να στηριχθεί 

στην ανάπτυξη ενός δημοκρατικού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, που θα 

αποτελεί πειστική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση στο μοντέλο της υπερδύναμης με 

χαμηλή κοινωνική συνοχή. Η συνθήκη του Άμστερνταμ που τέθηκε σε ισχύ το 1999, 

ενίσχυσε την έννοια των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θέσπισε μια διαδικασία λήψης 

μέτρων κατά ενός κράτους μέλους της Ε.Ε., το οποίο παραβιάζει τα θεμελιώδη 

δικαιώματα των πολιτών του. Επίσης, επέκτεινε την αρχή της απαγόρευσης των 

διακρίσεων ώστε να μην περιορίζεται μόνο στην εθνικότητα, αλλά και στις διακρίσεις 

λόγω φύλλου, φυλετικής καταγωγής, θρησκείας, ηλικίας. Τέλος η συνθήκη του 

Άμστερνταμ επέφερε βελτιώσεις στην ευρωπαϊκής πολιτική για τη διαφάνεια και 

παρείχε στους πολίτες μεγαλύτερη πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα των ευρωπαϊκών 

οργάνων. 

     Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προάσπιση των δικαιωμάτων των 

πολιτών της επιβεβαιώθηκε και στη Νίκαια τον Δεκέμβριο του 2000 με την επίσημη 

διακήρυξη του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 



Χάρτης αυτός συντάχθηκε από μια συνέλευση στην οποία συμμετείχαν μέλη των 

εθνικών κοινοβουλίων, ΜΕΚ, αντιπρόσωποι των εθνικών κυβερνήσεων και ένα μέλος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα 54 άρθρα του, που χωρίζονται σε έξι κεφάλαια –

αξιοπρέπεια, ελευθερίες, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιώματα των πολιτών και 

δικαιοσύνη – ορίζουν τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα 

δικαιώματα του πολίτη και τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των 

πολιτών της Ε.Ε. Τα πρώτα άρθρα κατοχυρώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το 

δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ακεραιότητα του ατόμου και την ελευθερία 

έκφρασης και συνείδησης. Το κεφάλαιο για την αλληλεγγύη συνδυάζει με πρωτότυπο 

τρόπο κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα όπως: το δικαίωμα στην απεργία, το 

δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, το δικαίωμα 

συνδυασμού της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, το δικαίωμα στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Χάρτης προωθεί επίσης την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και θεσπίζει δικαιώματα όπως η προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, η απαγόρευση των πρακτικών της ευγονικής και της 

αναπαραγωγικής κλωνοποίησης ανθρώπων, το δικαίωμα στην περιβαλλοντική 

προστασία, τα δικαιώματα των παιδιών και των ηλικιωμένων και το δικαίωμα στη 

χρηστή διοίκηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Ιστορική αναδρομή της δημιουργίας της Ε.Ε.. 

Λόγοι δημιουργίας της Ε. Ε. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι sui generis οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι 

οκτώ ευρωπαϊκών κρατών. Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε ισχύ της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (υπογραφή 7.2.1992), γνωστότερης ως 

Συνθήκης του Μάαστριχτ, βασιζόμενης στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας). Από τότε νέες διευρύνσεις έχουν αυξήσει τον αριθμό 

των κρατών μελών της και μεταγενέστερες τροποποιητικές συνθήκες έχουν επεκτείνει 

τις αρμοδιότητές της. Θεωρείται ως η ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην 

παγκόσμια ιστορία, με επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού 

περιεχομένου. Η ΕΕ αποτελεί το τρέχον στάδιο μιας ανοιχτής διαδικασίας ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. 

Με τη θέση σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009 της Συνθήκης της Λισαβόνας (υπογραφή 

13.12.2007), η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (πρώην 

ΕΟΚ) διαδεχόμενη αυτήν. Είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές 

οντότητες στον κόσμο, με περισσότερους από 500 εκατομμύρια κατοίκους[1] ή 7,3% 

του παγκόσμιου πληθυσμού[2] και συνδυασμένο ονομαστικό ΑΕΠ 12,2 

τρισεκατομμύρια ευρώ το 2010. Έχει δημιουργήσει μια εσωτερική αγορά με ελεύθερη 

κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, διαθέτει κοινή 

αγροτική και αλιευτική πολιτική και κοινή εμπορική πολιτική προς τις τρίτες χώρες, 

όπως επίσης και περιφερειακή πολιτική για την υποστήριξη των φτωχότερων 

περιφερειών της. Επιδιώκει να αποτελέσει ένα Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 

Δικαιοσύνης, για τον οποίο τα κράτη μέλη της συνεργάζονται στενά επί πολιτικών 

σχετικά με ελέγχους στα σύνορα (εσωτερικά και εξωτερικά), το άσυλο, τη 

μετανάστευση, τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και την 

αστυνομική συνεργασία. Στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

εισήγαγε ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, που έχει υιοθετηθεί από δεκαεπτά κράτη μέλη μέχρι 

σήμερα. Επίσης προωθεί μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, προς 

το παρόν σε διακυβερνητικό επίπεδο. 



Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ είναι παράλληλα και πολίτες της Ένωσης: 

μπορούν, μεταξύ άλλων, να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφός των 

κρατών μελών και να εκλέγουν και να εκλέγονται μια φορά κάθε πέντε έτη στις εκλογές 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και στις δημοτικές εκλογές του τόπου κατοικίας 

τους. Παράλληλα ο έλεγχος διαβατηρίων στα περισσότερα εσωτερικά σύνορα 

καταργήθηκαν με τη Συμφωνία του Σένγκεν (Schengen). 

H EE τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

3. Δημιουργία του Ο.Η.Ε. Ιστορική 
αναδρομή-λόγοι ύπαρξης. 

 
 
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ιδρύθηκε στις 24 Οκτωβρίου του 1945 στον απόηχο 
ενός καταστροφικού πολέμου, προκειμένου  να συμβάλλει στη σταθεροποίηση των διεθνών 
σχέσεων και να ενισχύσει τα θεμέλια της ειρήνης. 
Τα ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού με έδρα τη Νέα Υόρκη ήταν 51, ανάμεσά τους και η 
Ελλάδα. Σήμερα φθάνουν τα 191, όσα και τα κράτη του κόσμου. 
Ο ΟΗΕ, ωστόσο, είναι πολλά περισσότερα από έναν θεμελιωτή της ειρήνης και ένα φόρουμ 
για την επίλυση συγκρούσεων. Συχνά,  χωρίς να τραβούν την προσοχή, ο ΟΗΕ και οι 
οργανώσεις του καταπιάνονται με μια τεράστια σειρά  δράσεων, που στοχεύουν  στη 
βελτίωση της  ζωής των ανθρώπων  σε όλο τον κόσμο. 
      

 Προώθηση της ανάπτυξης  
Ο ΟΗΕ έχει αφιερώσει  την προσοχή και τους πόρους του στη  βελτίωση  του βιοτικού 
επιπέδου, των δεξιοτήτων και των προοπτικών  των  ανθρώπων σε κάθε γωνιά του 
κόσμου. Για παράδειγμα, το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη, με προσωπικό σε 
166 χώρες, ηγείται της προσπάθειας του ΟΗΕ για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας 
και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον αναπτυσσόμενο κόσμο. 

 
 Προώθηση της δημοκρατίας 

Ο ΟΗΕ έχει συμβάλει  στην προώθηση και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών 
και πρακτικών σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Έκανε δυνατή τη συμμετοχή σε ελεύθερες και 
δίκαιες εκλογές σε πολλές χώρες, όπως η Καμπότζη, η Ναμίμπια, το Ελ Σαλβαδόρ, η 
Ερυθραία, η Μοζαμβίκη, η Νικαράγουα, η Νότια Αφρική, το Κόσσοβο και το Ανατολικό 
Τιμόρ. 

 
 Προστασία  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Από το 1948 που η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε  την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο ΟΗΕ συνέβαλε  στη θέσπιση δεκάδων ολοκληρωμένων 
συμφωνιών  για τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. 
Εξετάζοντας μεμονωμένες καταγγελίες, τα αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
όργανα του ΟΗΕ έστρεψαν την προσοχή του κόσμου σε υποθέσεις βασανιστηρίων, 
εξαφανίσεων και αυθαίρετων κρατήσεων, ενώ προκάλεσαν τη διεθνή πίεση προς τις 



κυβερνήσεις για τη βελτίωση των πρακτικών τους όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

 
 Διατήρηση της ειρήνης και  ασφάλειας  

Με την άφιξη σε προβληματικές περιοχές του κόσμου  60 ειρηνευτικών αποστολών 
από το 2005, ο ΟΗΕ κατάφερε να αποκαταστήσει σε ικανοποιητικό βαθμό την ηρεμία, 
έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, σώζοντας εκατομμύρια πιθανά 
θύματα πολέμου. 

 
 Ειρήνευση  

Από το 1945, ο ΟΗΕ έχει συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη  
περισσότερων  από 170 συμφωνιών  ειρήνης, οι οποίες έθεσαν τέλος σε τοπικές 
συγκρούσεις, όπως  ο πόλεμος   Ιράν -  Ιράκ, η απόσυρση των σοβιετικών 
στρατευμάτων από το Αφγανιστάν και ο τερματισμός των εμφυλίων πολέμων στο Ελ 
Σαλβαδόρ και τη Γουατεμάλα. 

 
 Προστασία του περιβάλλοντος 

            Ως διεθνές φόρουμ για τη δημιουργία γενικής συναίνεσης και τη           
            διαπραγμάτευση συμφωνιών, ο ΟΗΕ επιλαμβάνεται  
            παγκόσμιων προβλημάτων, όπως  η κλιματική αλλαγή, η μείωση της  
            στιβάδας του όζοντος, τα τοξικά απόβλητα, η αποψίλωση  των δασών,  η  
            εξαφάνιση των ειδών, η ρύπανση του αέρα και η μόλυνση των υδάτων.  
 

 Αποτροπή της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων  
Ο ΟΗΕ μέσω της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (IAEA),διασφαλίζει  ότι οι 
χώρες που χρησιμοποιούν πυρηνικές τεχνολογίες δεν κατασκευάζουν κρυφά πυρηνικά 
όπλα 

  
 Στήριξη για αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία  

Όταν ιδρύθηκε ο ΟΗΕ το 1945, 750 εκατομμύρια άνθρωποι – σχεδόν το ένα τρίτο του 
παγκόσμιου πληθυσμού – ζούσαν σε μη αυτοδιοικούμενα εδάφη, εξαρτώμενα από 
αποικιακές δυνάμεις. Ο ΟΗΕ συνέβαλε στην ανεξαρτητοποίηση περισσότερων από 80 
χωρών, που τώρα πια είναι κυρίαρχα έθνη. 

 
 Ποινικές διώξεις κατά εγκληματιών πολέμου  

Δικαστήρια του ΟΗΕ που συγκροτήθηκαν  για την πρώην Γιουγκοσλαβία και τη 
Ρουάντα έχουν καταδικάσει και φυλακίσει εγκληματίες πολέμου, έχουν αναπτύξει 
σημαντική νομολογία για τη γενοκτονία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ  παρέχουν 
ένα πρότυπο δικαιοσύνης, το οποίο και λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι λαοί  των 
πληγεισών περιοχών. 

 
 Τέλος του Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική  

Με την επιβολή ποικίλων μέτρων, από το εμπάργκο όπλων μέχρι τη Συνθήκη  κατά 
του Φυλετικού Διαχωρισμού στις Αθλητικές εκδηλώσεις ,ο ΟΗΕ αποτέλεσε σημαντικό 
παράγοντα για την  κατάρρευση του Απαρτχάιντ. Οι   εκλογές του 1994 στις  
οποίες επιτράπηκε σε όλους τους Νοτιoαφρικανούς  να συμμετάσχουν επί ίσοις 
όροις,   οδήγησαν στην δημιουργία της πρώτης πολυφυλετικής κυβέρνησης. 

 



 . Ενίσχυση του Διεθνούς Δικαίου  
Περισσότερες από 500 πολυμερείς συνθήκες – για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
τρομοκρατία, το διεθνές έγκλημα, τους πρόσφυγες, τον αφοπλισμό, τα αγαθά  και τους 
ωκεανούς – έχουν θεσπιστεί έπειτα από προσπάθειες του ΟΗΕ. 

 
 Ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες  

Από το 1951, περισσότεροι από 50 εκατομμύρια πρόσφυγες που τράπηκαν σε φυγή 
λόγω πολέμων, λιμών ή διωγμών δέχθηκαν την αρωγή του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες. Αυτό αποτελεί  μια συνεχή προσπάθεια, στην οποία συχνά 
εμπλέκονται και  άλλες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΟΗΕ αναζητεί 
μακροπρόθεσμες, βιώσιμες λύσεις, βοηθώντας στον επαναπατρισμό των προσφύγων 
όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, στην ένταξή τους στη χώρα  ασύλου  ή στην 
εγκατάστασή τους σε μια τρίτη χώρα. 

 
 Μείωση της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές των αναπτυσσόμενων χωρών  

Το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD) έχει αναπτύξει ένα σύστημα  παροχής 
πιστώσεων, συχνά μικροποσών, που δίνει τη δυνατότητα  στους ανθρώπους της 
υπαίθρου  να ξεπεράσουν τη  φτώχεια τους. 

 
 Αρωγή στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες 

Όσο η παγκόσμια κοινότητα αγωνίζεται για μια μόνιμη ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και 
Παλαιστινίων, η Υπηρεσία Ανακούφισης  και Εργασιών  του ΟΗΕ για τους  
Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA),  έχει προσφέρει ήδη 
βοήθεια σε τέσσερις γενιές Παλαιστινίων προσφύγων παρέχοντάς τους εκπαίδευση, 
υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες, μικροοικονομική ενίσχυση και πρώτες 
βοήθειες 

 
 Ανάπτυξη της Αφρικής   

 Η Αφρική εξακολουθεί να αποτελεί  υψηλή προτεραιότητα  για τον ΟΗΕ. Το 1986, ο 
ΟΗΕ συγκάλεσε ειδική σύνοδο με σκοπό να εξασφαλίσει τη διεθνή υποστήριξη για την 
οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της Αφρικής  

 
 Ενίσχυση της ευημερίας των γυναικών 

            Το Ινστιτούτο πραγματοποιεί έρευνες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ        
            το Ταμείο υποστηρίζει προγράμματα  για την εξάλειψη της βίας κατά των  
            γυναικών, στην αναστροφή της διάδοσης του HIV/AIDS και στην προώθηση  
            της οικονομικής τους ασφάλειας  –ενισχύοντας, για παράδειγμα, την  
            πρόσβασή τους στην εργασία,  τα ιδιοκτησιακά και κληρονομικά τους  
            δικαιώματα 
 

 Παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του ΟΗΕ για το Νερό(1981-1990), 
περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε ασφαλές 
πόσιμο νερό για πρώτη φορά στη ζωή τους. Επιπλέον1,1 δισεκατομμύριο άνθρωποι 
απέκτησαν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό μεταξύ 1990 και 2002.  

 
 Εξάλειψη της πολιομυελίτιδας 

Η πολιομυελίτιδα έχει εξαλειφθεί από όλο τον κόσμο εκτός από πέντε χώρες – το 
Αφγανιστάν, την Αίγυπτο, την Ινδία, τη Νιγηρία και το Πακιστάν – ως αποτέλεσμα της 



Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Εξάλειψη της Πολιομυελίτιδας, της μεγαλύτερης 
μέχρι σήμερα διεθνούς προσπάθειας στο χώρο  της δημόσιας υγείας.  

 
 Δράση κατά του HIV/AIDS 

Το Κοινό Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το HIV/AIDS (UNAIDS) συντονίζει την παγκόσμια 
δράση κατά της  επιδημίας που έχει προσβάλλει περίπου 40 εκατομμύρια ανθρώπους 

  
 Εξάλειψη της ευλογιάς 

Μια προσπάθεια 13 ετών της  Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας συνετέλεσε στην 
οριστική εξάλειψη της ευλογιάς από τον πλανήτη το 1980. 

 
 Αποτροπή της εξάπλωσης επιδημιών 

Η Παγκόσμια Οργάνωση  Υγείας συνέβαλε στο να σταματήσει η εξάπλωση του 
Σοβαρού Οξέως  Αναπνευστικού Συνδρόμου (SARS) πριν αυτό προκαλέσει το θάνατο 
δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων 

 
  Άσκηση Πίεσης για Εμβολιασμούς 

Οι εμβολιασμοί  έχουν  σώσει πάνω από 20 εκατομμύρια ζωές τις τελευταίες δυο 
δεκαετίες. Αποτέλεσμα των προσπαθειών της UNICEF και της  Παγκόσμιας 
Οργάνωσης  Υγείας είναι η άνοδος του ποσοστού εμβολιασμών για τις έξι βασικότερες 
και αντιμετωπίσιμες με εμβολιασμό ασθένειες – πολιομυελίτιδα, τέτανος, ιλαρά, 
κοκκύτης, διφθερίτιδα και φυματίωση –  από  λιγότερο  του 5% στις αρχές  της 
δεκαετίας του ‘70 σε 76% σήμερα. 

 
 Μείωση της παιδικής θνησιμότητας 

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 σχεδόν ένα στα πέντε παιδιά πέθαινε πριν καν 
συμπληρώσει το πέμπτο έτος της ηλικίας του. Χάρη στη θεραπεία επανενυδάτωσης δια 
στόματος, στο νερό, την υγιεινή και σε άλλα μέτρα για την υγεία και τη διατροφή  που 
υιοθέτησαν οι οργανώσεις  του ΟΗΕ, η αναλογία  της παιδικής θνησιμότητας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες ήταν το  2002  μικρότερη του 1/12.  

 
 Βοήθεια στα θύματα φυσικών καταστροφών 

Όταν χτυπούν οι φυσικές καταστροφές και προκύπτουν σύνθετες  περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, ο ΟΗΕ συντονίζει και κινητοποιεί  τη βοήθεια προς τα θύματα. Οι 
επιχειρησιακές υπηρεσίες του ΟΗΕ, συνεργαζόμενες με τον Ερυθρό Σταυρό / Ερυθρά 
Ημισέληνο και τις μεγαλύτερες οργανώσεις παροχής βοήθειας και δωρητές ,παρέχουν 
την απαιτούμενη ανθρωπιστική βοήθεια. 

 
 Μείωση των συνεπειών από τις φυσικές  καταστροφές  

Η Παγκόσμια Οργάνωση Μετεωρολογίας (WMO) έχει συμβάλλει στη σωτηρία 
εκατομμυρίων ανθρώπων από τις  καταστροφικές συνέπειες των φυσικών και των 
προκαλούμενων από τον άνθρωπο καταστροφών. Το σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει χιλιάδες σταθμούς παρατήρησης και 
δορυφόρους, επιτρέπει την ακριβέστερη πρόβλεψη των  καταστροφών που 
προκαλούνται από  καιρικά φαινόμενα, παρέχει πληροφορίες για το διασκορπισμό 
πετρελαιοκηλίδων, για χημικές και πυρηνικές διαρροές, όπως επίσης κάνει  προβλέψεις 
για  μακροχρόνιες  περιόδους ξηρασίας. Παράλληλα, επιτρέπει την αποτελεσματική 
διανομή τροφίμων στις περιοχές που πλήττονται από ξηρασία. 



 Αρωγή στους πληγέντες του τσουνάμι  
Μέσα σε 24 ώρες από τη στιγμή  που το  τσουνάμι χτύπησε στον Ινδικό Ωκεανό στις 
26 Δεκεμβρίου 2004, ο ΟΗΕ έστειλε ομάδες εκτίμησης των  καταστροφών και 
συντονισμού στις πληγείσες περιοχές. Η γρήγορη και αποτελεσματική ανθρωπιστική 
βοήθεια συνετέλεσε στο να μη χαθούν επιπλέον ζωές μετά την πρώτη μέρα της 
καταστροφής και να αποφευχθεί η εκδήλωση επιδημιών. 

 
 Προστασία της στιβάδας του όζοντος 

Το  Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP)και η Παγκόσμια Οργάνωση 
Μετεωρολογίας (WMO) έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στο να υπογραμμισθεί το 
μέγεθος της ζημιάς που προκαλείται στη στιβάδα του όζοντος της Γης.  

 
 Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

Το Παγκόσμιο Ταμείο για το Περιβάλλον   (GEF)χρηματοδοτεί προγράμματα 
προκειμένου να συμβάλει  στη μείωση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Το Ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1991, αποτελεί τη μοναδική 
και μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης για το παγκόσμιο περιβάλλον. Υποστηρίζει 
επίσης προγράμματα για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, την προστασία της 
στιβάδας του όζοντος, τον καθαρισμό των διεθνών υδάτων, την αποτροπή της 
υποβάθμισης της γης και τη σταδιακή απόσυρση των τοξικών οργανικών ρύπων. 

 
 Εξασφάλιση τροφής στους λιμοκτονούντες 

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), η μεγαλύτερη ανθρωπιστική υπηρεσία 
στον κόσμο, εξασφαλίζει τροφή κάθε χρόνο σε 90,κατά μέσο όρο, εκατομμύρια 
λιμοκτονούντες  ανθρώπους σε 80 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων 
προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να 
καλύπτει τις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των παιδιών, εκείνων δηλαδή που κατά 
κύριο λόγο μαστίζονται από την πείνα. Προγράμματα παροχής τροφίμων σε σχολεία,  
παρέχουν δωρεάν γεύματα ή φαγητά σε πακέτα σε περισσότερα από 17 εκατομμύρια 
μαθητές – με κάθε γεύμα να κοστίζει μόνο19 σεντς ΗΠ 

 
 Καταπολέμηση της πείνας  

Η  Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) ηγείται των  μακροχρόνιων 
παγκόσμιων προσπαθειών για την καταπολέμηση της πείνας. Προσφέροντας 
υπηρεσίες στις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, η  Οργάνωση λειτουργεί 
ως ένα ουδέτερο φόρουμ, όπου όλα τα έθνη συνέρχονται για  να διαπραγματευτούν 
συμφωνίες και να συζητήσουν σχετικές πολιτικές. Παράλληλα, βοηθά τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους στη 
γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, ώστε να διασφαλίσουν σωστή διατροφή για 
όλους. 

 
 Αποτροπή  της υπεραλίευσης 

Το 16% των παγκόσμιων αποθεμάτων  αλιείας αποτελεί αντικείμενο 
υπερεκμετάλλευσης, ενώ το 8% έχουν μειωθεί αισθητά ή επανακάμπτει  από την 
απειλή της εξαφάνισης. Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας ελέγχει τους θαλάσσιους 
ψαρότοπους και σημαίνει συναγερμό  για να αποτραπεί η ζημιά που προκαλεί η 
υπεραλίευση 

 



 Απαγόρευση των τοξικών χημικών  
Η Συνθήκη της Στοκχόλμης για τους Ανθεκτικούς Οργανικούς Ρύπους επιδιώκει να 
απαλλάξει τον πλανήτη από μερικά από τα πιο βλαβερά χημικά που έχουν ποτέ 
παραχθεί. Η Συνθήκη του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκε το2001, καταγράφει 12 επικίνδυνα 
εντομοκτόνα και βιομηχανικά χημικά που μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους, να 
βλάψουν το νευρικό και ανοσοποιητικό σύστημα, να προκαλέσουν καρκίνο και 
διαταραχές στην αναπαραγωγή και να εμποδίσουν την παιδική ανάπτυξη. Άλλες 
συνθήκες και σχέδια δράσης του ΟΗΕ βοηθούν στην προστασία της βιοποικιλότητας, 
αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή, προστατεύουν τα είδη υπό εξαφάνιση, 
καταπολεμούν την ερημοποίηση, καθώς επίσης βοηθούν στον καθαρισμό των 
θαλασσών και στην καταστολή της διασυνοριακής κίνησης επικίνδυνων αποβλήτων. 

 
 Προστασία της υγείας του καταναλωτή   

           Για την εξασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων,  η Οργάνωση Τροφίμων και  
           Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας  
          (WHO),συνεργαζόμενες  με τα κράτη-μέλη, καθιέρωσαν προδιαγραφές για  
           περισσότερα από 200 διατροφικά προϊόντα, όρια ασφαλείας για τις  
           συσκευασίες περισσότερων από 3.000 προϊόντων, καθώς και κανονισμούς  
           για την επεξεργασία, τη μεταφορά και την αποθήκευση των τροφίμων 
 

 Πάταξη της τρομοκρατίας 
Ο ΟΗΕ έχει θέσει το νομικό πλαίσιο για την πάταξη της διεθνούς τρομοκρατίας. 
Δεκατρείς παγκόσμιες νομικές πράξεις αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων συνθηκών κατά της κράτησης ομήρων, 
αεροπειρατειών, βομβιστικών επιθέσεων, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και, 
πιο πρόσφατα, κατά της πυρηνικής  τρομοκρατίας σε 63 χώρες τις είχαν επικυρώσει 
όλες μέχρι τον Ιούνιο του 2005. Μια νέα ολοκληρωμένη συνθήκη κατά της 
τρομοκρατίας βρίσκεται ήδη σε στάδιο σχεδιασμού 

 
 

 Προώθηση της  αναπαραγωγικής και μητρικής υγείας 
Το Ταμείο του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό (UNFPA), υποστηρίζοντας μέσω εθελοντικών 
προγραμμάτων οικογενειακού προγραμματισμού, το δικαίωμα των ατόμων να 
αποφασίζουν οι ίδιοι για το πότε και το πόσα παιδιά θα κάνουν, έχει βοηθήσει τους 
ανθρώπους να κάνουν συνειδητές επιλογές και έχει δώσει στις οικογένειες, και κυρίως 
στις γυναίκες, τη δυνατότητα να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους  

 
 Δικαστικός  διακανονισμός  σε μεγάλες διεθνείς διενέξεις  

Με την έκδοση δικαστικών αποφάσεων και  γνωμοδοτήσεων, το Διεθνές Δικαστήριο 
έχει συμβάλλει μεταξύ άλλων στη διευθέτηση διεθνών διενέξεων για εδαφικά ζητήματα, 
διπλωματικές σχέσεις, απαγωγές ομήρων, το δικαίωμα της ασυλίας και για οικονομικά 
δικαιώματα. 

 
 Βελτίωση των παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων 

Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD)έχει βοηθήσει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να διαπραγματευτούν εμπορικές συμφωνίες και να κερδίσουν 
προνομιακή μεταχείριση για τις εξαγωγές τους. Έχει  διαπραγματευτεί  διεθνείς  
εμπορικές συμφωνίες, έτσι ώστε να εξασφαλίσει δίκαιες τιμές για τα προϊόντα των 
αναπτυσσόμενων χωρών. Επίσης, η Διάσκεψη έχει βοηθήσει στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των εμπορικών τους υποδομών, έχει ενισχύσει με διάφορους τρόπους 



την ποικιλομορφία της παραγωγής τους και διευκολύνει την ενσωμάτωση τους στην 
παγκόσμια οικονομία. 

 
 Προώθηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων 

Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν βοηθήσει πολλές 
χώρες να βελτιώσουν τη διαχείριση των οικονομικών τους,  έχουν προσφέρει 
προσωρινή οικονομική ενίσχυση για να μετριαστούν οι  δυσκολίες που αντιμετωπίζουν  
στο  ισοζύγιο πληρωμών, ενώ παρείχαν  επιμόρφωση σε οικονομικά  στελέχη του 
κράτους . 

 
 Προώθηση της σταθερότητας και τάξης στους ωκεανούς 

Ο ΟΗΕ ηγείται μιας διεθνούς προσπάθειας για τη ρύθμιση της  χρήσης των ωκεανών 
κάτω από  μία καθολική συνθήκη. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας το 
1982, η οποία έγινε αποδεκτή σχεδόν από όλα τα κράτη παγκοσμίως, παρέχει για 
πρώτη φορά ένα παγκόσμιο νομικό πλαίσιο για όλες τις δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα πάνω και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.  

 
 Βελτίωση των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών 

Στις οργανώσεις του ΟΗΕ οφείλεται ο καθορισμός κανόνων   ασφάλειας στις 
αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Η  Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας 
(ICAO) έχει συμβάλλει στο να καταστούν  οι αεροπορικές μεταφορές ο ασφαλέστερος 
τρόπος μετακίνησης.  Αντίστοιχα, η Διεθνής Οργάνωση Ναυτιλίας  (IMO) έχει 
συμβάλλει στο να γίνουν οι θάλασσες πιο ασφαλείς 

 
 Καταπολέμηση των ναρκωτικών 

Με βάση τις τρείς συνθήκες του ΟΗΕ για τον έλεγχο των ναρκωτικών, το Γραφείο του 
ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα εργάζεται τόσο για τη μείωση της προσφοράς  
και της ζήτησης των ναρκωτικών ουσιών, όσο και για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
συνεπειών και των προβλημάτων υγείας που προκύπτουν από τη χρήση τους, 
συμπεριλαμβανομένης  της μετάδοσης του HIV/AIDS.  

 
 Καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος 

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα συνεργάζεται με διάφορες 
χώρες και άλλους οργανισμούς για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου 
εγκλήματος, παρέχοντας νομική και τεχνική βοήθεια για την πάταξη της διαφθοράς, του 
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων 
και της λαθρομετανάστευσης και ενδυναμώνοντας το ποινικό δικαστικό σύστημα 

 
 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) έχει θέσει σε εφαρμογή κανόνες, θεμελιώδεις 
αρχές και δικαιώματα σχετικά με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας 
του συνδικαλίζεσθαι και του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις, της 
εξάλειψης κάθε μορφής καταναγκαστικής εργασίας, της κατάργησης της παιδικής 
εργασίας και της εξάλειψης των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο. 

 
 Μείωση του αναλφαβητισμού και βελτίωση της εκπαίδευσης  στις 

αναπτυσσόμενες χώρες 
Το 76% των  ενηλίκων στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί πλέον να διαβάζει και να 
γράφει, ενώ το 84% των παιδιών πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο. Ο στόχος τώρα είναι 



να εξασφαλίσουμε ότι μέχρι το 2015 όλα τα παιδιά θα ολοκληρώνουν ένα πλήρη  κύκλο 
φοίτησής  στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο στόχος τώρα είναι να εξασφαλίσουμε ότι 
μέχρι το 2015 όλα τα νεαρά κορίτσια θα ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

 Διατήρηση των ιστορικών, πολιτιστικών, αρχιτεκτονικών και φυσικών χώρων  
Η UNESCO έχει προσφέρει βοήθεια σε  137 χώρες για την προστασία αρχαίων 
μνημείων και ιστορικών, πολιτιστικών και φυσικών χώρων, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει 
σε διαπραγματεύσεις διεθνών συμβάσεων για τη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των σημαντικών φυσικών τοπίων. 

 Διευκόλυνση ακαδημαϊκών και πολιτιστικών ανταλλαγών 
Ο ΟΗΕ, μέσω της UNESCO και του Πανεπιστημίου του ΟΗΕ, ενθαρρύνει τη 
συνεργασία της ακαδημαϊκής   και επιστημονικής συνεργασίας, τη δικτύωση των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την προώθηση της πολιτιστικής έκφρασης, 
συμπεριλαμβανόμενης εκείνης των μειονοτήτων και των αυτοχθόνων πληθυσμών. 

 Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας 
Η  Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO)προστατεύει σε παγκόσμιο 
επίπεδο τα δικαιώματα των δημιουργών και των κατόχων πνευματικής ιδιοκτησίας  
ενώ εξασφαλίζει την αναγνώριση και ανταμοιβή της πρωτοτυπίας και επινοητικότητας 
των εφευρετών και  συγγραφέων.  

 Προώθηση της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας της έκφρασης 
Για να έχουν όλοι πρόσβαση στην ελεύθερη και ποικίλη πληροφόρηση, η UNESCO 
έχει συμβάλλει  στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μέσων μαζικής ενημέρωσης ενώ  
στηρίζει ανεξάρτητες εφημερίδες και τηλεοπτικούς σταθμούς. Επίσης λειτουργεί ως 
φρουρός της ελευθερίας του Τύπου, καταγγέλλοντας δημόσια σοβαρές παραβιάσεις, 
όπως δολοφονίες και  παράνομες κρατήσεις δημοσιογράφων. 

 Μετατροπή των παραγκουπόλεων σε αξιοπρεπή ανθρώπινα     καταλύματα 
Οι πόλεις στεγάζουν πλέον τον μισό πληθυσμό της γης. Αποτελούντο κέντρο της  
εθνικής παραγωγής και κατανάλωσης. Φιλοξενούν τις οικονομικές και κοινωνικές 
διαδικασίες που γεννούν  τον πλούτο και τις ευκαιρίες. Αποτελούν όμως και εστίες 
μόλυνσης, εγκληματικότητας, ρύπανσης και φτώχειας. Σε αρκετές πόλεις, κυρίως των 
αναπτυσσόμενων χωρών, οι κάτοικοι των παραγκουπόλεων αποτελούν πάνω από το 
50% του συνολικού πληθυσμού και έχουν ελάχιστη  ή μηδαμινή  πρόσβαση σε 
στέγαση, ύδρευση και αποχέτευση.    

  
 Εισαγωγή  βελτιωμένων αγροτικών τεχνικών και μείωση του κόστους 

παραγωγής 
Με τη βοήθεια του Οργανισμού για τη Διατροφή και τη Γεωργία του ΟΗΕ, η οποία 
οδήγησε στη βελτίωση της σοδειάς, στη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής και στη 
συμμετοχή των ντόπιων, οι Ασιάτες καλλιεργητές ρυζιού εξοικονόμησαν άμεσα 50 εκατ. 
δολάρια το χρόνο από τα έξοδα για  εντομοκτόνα, ενώ, μειώνοντας παράλληλα την 
αντίστοιχη επιδότηση για γεωργικά φάρμακα, οι κυβερνήσεις τους κέρδισαν150 εκατ. 
δολάρια το χρόνο.  

 
 Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες 

O ΟΗΕ είναι πάντα στην πρώτη γραμμή στη μάχη για πλήρη ισότητα των ατόμων με 
αναπηρίες, προωθώντας τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική 
ζωή. Ο ΟΗΕ έχει αποδείξει ότι τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν πλούτο για την 



κοινωνία και σχεδιάζει την πρώτη στην ιστορία συνθήκη για την προώθηση των 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 Βελτίωση της κατάστασης των αυτοχθόνων πληθυσμών 
Ο ΟΗΕ έχει φέρει στο προσκήνιο αδικίες  κατά 370 εκατομμυρίων αυτοχθόνων, οι 
οποίοι ζουν σε 70 χώρες του κόσμου και είναι από τις πιο μειονεκτικές και ευάλωτες 
πληθυσμιακές ομάδες στον πλανήτη.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Ανθρώπινα Δικαιώµατα 

Τα δικαιώματα που έχεις επειδή είσαι άνθρωπος. 

Αν ρωτούσατε τους ανθρώπους στο δρόµο, «Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα;» θα 

παίρνατε διαφορετικές απαντήσεις. Θα σας έλεγαν για κάποια από τα δικαιώματα που 

γνωρίζουν, αλλά πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν όλα τα δικαιώματά τους. 

Όπως περιγράφεται στους παραπάνω ορισμούς, δικαίωμα είναι κάποιου είδους 

ελευθερία. Είναι κάτι που το δικαιούται κάποιος επειδή είναι άνθρωπος. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στην αρχή του σεβασμού του ατόμου. Η βασική 

θεώρησή τους είναι ότι κάθε άτομο είναι ένα ηθικό και λογικό ον που αξίζει να του 

φέρονται με αξιοπρέπεια. Αποκαλούνται ανθρώπινα δικαιώματα γιατί είναι 

οικουμενικά. Ενώ κάποιες χώρες ή ειδικές ομάδες απολαμβάνουν συγκεκριμένα 

δικαιώματα που ισχύουν μόνο γι’ αυτούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα 

δικαιώματα που δικαιούνται όλοι –χωρίς να έχει σημασία ποιοι είναι και πού ζούνε– 

απλώς γιατί είναι ζωντανοί. 

Εντούτοις, αν ζητήσετε από πολλούς ανθρώπους να σας απαριθμήσουν τα 

δικαιώματά τους, θα σας πουν μόνον για την ελευθερία του λόγου και της 

θρησκευτικής πεποίθησης και, ίσως, ένα δυο άλλα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 

πρόκειται για σημαντικά δικαιώματα αλλά το πλήρες εύρος των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων είναι πολύ μεγάλο. Εμπεριέχουν επιλογές και ευκαιρίες. Εμπεριέχουν 

την ελευθερία να αποκτήσει κανείς μια δουλειά, να ακολουθήσει μια σταδιοδρομία, να 

επιλέξει το σύντροφο που επιθυμεί και να αναθρέψει τα παιδιά του. Περιλαμβάνουν το 

δικαίωμα της ανεμπόδιστης μετακίνησης και το δικαίωμα να εργάζεται κανείς και να 

έχει δίκαιες απολαβές χωρίς να υφίσταται παρενοχλήσεις, κακομεταχείριση, απειλές 

και αυθαίρετες απολύσεις. Περιλαμβάνουν ακόμα και το δικαίωμα του ελεύθερου 

χρόνου. 

Σε παλιότερες εποχές, δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά ήρθε η ιδέα ότι οι 

άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένες ελευθερίες. Και αυτή η ιδέα, στον 

απόηχο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποτυπώθηκε τελικά στο έγγραφο που 

ονομάζεται η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τα τριάντα 

δικαιώματα τα οποία παρέχονται σε όλους τους ανθρώπους. 



5.ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ   

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Κύλινδρος του Κύρου (539 π.Χ.) 

 

Τα διατάγματα του Κύρου που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν χαραγμένα 

στην Ακκαδική γλώσσα σε κύλινδρο από ψημένο πηλό. 

 

Κύρος ο Μέγας ο πρώτος βασιλιάς της Περσίας, ελευθέρωσε τους σκλάβους της 

Βαβυλώνας, 539 π.Χ. 

Το 539 π.Χ., τα στρατεύματα του Κύρου του Μεγάλου, του πρώτου βασιλιά της 

αρχαίας Περσίας, κατέκτησαν την πόλη της Βαβυλώνας. Αλλά οι επόμενες ενέργειές 

του ήταν αυτές που σήμαναν μια μεγάλη πρόοδο για τον Άνθρωπο. Ελευθέρωσε τους 

σκλάβους, διακήρυξε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τη 

θρησκεία τους και εδραίωσε φυλετική ισότητα. Αυτές και άλλες αποφάσεις 

καταγράφηκαν σε ένα κύλινδρο από ψημένο πηλό στην Ακκαδική γλώσσα με 

σφηνοειδή γραφή. 

Το αρχαίο αυτό αρχείο, γνωστό σήμερα ως Κύλινδρος του Κύρου, θεωρείται ως ο 

πρώτος χάρτης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Έχει μεταφραστεί και στις έξι 



επίσημες γλώσσες των του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οι διατάξεις του 

προσομοιάζουν με τα τέσσερα πρώτα άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

H Εξάπλωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Από τη Βαβυλώνα, η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γρήγορα εξαπλώθηκε στην 

Ινδία, στην Ελλάδα και τελικά στη Ρώμη. Εκεί, προέκυψε η έννοια του «φυσικού 

νόμου», αφού παρατηρήθηκε το γεγονός ότι οι άνθρωποι τείνουν να ακολουθούν 

συγκεκριμένους άγραφους νόμους στη ζωή τους και το Ρωμαϊκό δίκαιο βασιζόταν σε 

ορθολογικές ιδέες που προέκυπταν από τη φύση των πραγμάτων. 

Έγγραφα που αποδεικνύουν τα δικαιώματα του ατόμου, όπως η Μάγκνα Κάρτα 

(1215), Αναφορά Δικαίου (1628), το Σύνταγμα των ΗΠΑ (1787), η Γαλλική Διακήρυξη 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (1789) και η Διακήρυξη Δικαιωμάτων, 

των ΗΠΑ (1791) είναι οι γραπτοί πρόγονοι πολλών από τα σημερινά έγγραφα περί 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η ΜΑΓΚΝΑ ΚΑΡΤΑ (1215) 

 

Η Magna Carta, ή «Μεγάλη Χάρτα», που υπογράφηκε από τον βασιλιά της Αγγλίας το 

1215, ήταν μια κρίσιμη καμπή στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Η Μάγκνα Κάρτα ή «Μείζων Χάρτης» ήταν αναμφίβολα η πιο σημαντική πρώιμη 

επιρροή στην ευρεία ιστορική διαδικασία που οδήγησε στον κανόνα του 

συνταγματικού δικαίου στον σημερινό Αγγλόφωνο κόσμο. 



Το 1215, αφού ο βασιλιάς της Αγγλίας Ιωάννης παραβίασε πολλούς από τους 

αρχαίους νόμους και τα έθιμα βάσει των οποίων κυβερνούνταν η Αγγλία, οι υπήκοοί 

του τον ανάγκασαν να υπογράψει τη Μάγκνα Κάρτα στην οποία απαριθμούνται αυτά 

που αργότερα θεωρήθηκαν ως ανθρώπινα δικαιώματα. Μεταξύ αυτών ήταν το 

δικαίωμα της εκκλησίας να μην υφίσταται κυβερνητικές επεμβάσεις, το δικαίωμα όλων 

των ελεύθερων πολιτών να κατέχουν και να κληροδοτούν περιουσία και να 

προστατεύονται από υπέρμετρη φορολογία. Εδραίωσε το δικαίωμα στις χήρες που 

είχαν περιουσία να επιλέγουν να μη ξαναπαντρεύονται και εγκαθίδρυσε αρχές 

νόμιμων διαδικασιών και ισότητα ενώπιον του νόμου. Περιείχε επίσης προβλέψεις για 

την απαγόρευση της δωροδοκίας και τις παραβάσεις καθήκοντος των αξιωματούχων. 

Η Μάγκνα Κάρτα θεωρείται γενικώς ως ένα από τα πλέον σημαντικά νομικά έγγραφα 

στην εξέλιξη της σύγχρονης δημοκρατίας και αποτέλεσε ένα σημείο καμπής στην μάχη 

για την θεμελίωση της ελευθερίας. 

Αναφορά Δικαίου (1628) 

 

Το 1628 το Αγγλικό Κοινοβούλιο απέστειλε αυτή τη δήλωση των πολιτικών 

ελευθεριών στο βασιλιά Κάρολο τον Ι. 

Το επόμενο καταγεγραμμένο ορόσημο στην επέκταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

ήταν η Αναφορά Δικαίου, που δημιουργήθηκε το 1628 από το Αγγλικό Κοινοβούλιο και 

στάλθηκε στον Κάρολο τον Α΄ ως δήλωση πολιτικών ελευθεριών. Η άρνηση του 

Κοινοβουλίου να χρηματοδοτήσει την αντιδημοτική εξωτερική πολιτική του βασιλιά 

ήταν η αιτία που οδήγησε την κυβέρνησή του να αποσπάσει εξαναγκαστικά δάνεια και 

να στρατωνίσει τα στρατεύματα στα σπίτια των υπηκόων ως μέτρα οικονομίας. Οι 

αυθαίρετες συλλήψεις και οι φυλακίσεις όσων αντιτίθονταν σε αυτές τις πολιτικές, 

είχαν προκαλέσει στο Κοινοβούλιο μια βίαιη εχθρότητα προς τον Κάρολο και τον 



Τζορτζ Βιγέρ, τον πρώτο Δούκα του Μπάκιγχαμ. Η Αναφορά Δικαίου, δημιουργήθηκε 

από τον Σερ Έντουαρντ Κόουκ και στηριζόταν σε προηγούμενα θεσπίσματα και 

χάρτες και αποτελείτο από τέσσερις αρχές: (1) Δεν πρέπει να επιβάλλονται φόροι 

χωρίς τη συναίνεση του Κοινοβουλίου, (2) Κανένας υπήκοος δεν μπορεί να 

φυλακίζεται χωρίς αποδείξεις (επαναβεβαίωση της αρχής του habeas corpus), (3) 

Κανένας στρατιώτης δεν μπορεί να στρατωνίζεται από πολίτη και (4) Ο Στρατιωτικός 

Νόμος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν καιρώ ειρήνης. 

Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών (1776) 

 

Το 1776 ο Τόµας Τζέφερσον, έγραψε τη Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Αµερικής. 

Στις 4 Ιουλίου 1776, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενέκρινε τη Διακήρυξη 

της Ανεξαρτησίας. Βασικός της συντάκτης ήταν ο Τόμας Τζέφερσον ο οποίος έγραψε 

την Διακήρυξη ως επίσημη εξήγηση του λόγου για τον οποίο το Κογκρέσο στις 2 

Ιουλίου ψήφισε την κήρυξη ανεξαρτησίας από τη Μεγάλη Βρετανία, περισσότερο από 

ένα χρόνο μετά την έναρξη του Πολέμου της Αμερικανικής Επανάστασης και ως 

επίσημη δήλωση ότι οι δεκατρείς Αμερικανικές Αποικίες δεν αποτελούν πλέον μέρος 

της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το Κογκρέσο εξέδωσε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας 

σε πολλές μορφές. Αρχικά δημοσιεύτηκε ως έντυπο φυλλάδιο που διανεμήθηκε 

ευρέως και διαβάστηκε στο κοινό. 

Από φιλοσοφικής άποψης η Διακήρυξη έδινε έμφαση σε δυο θέματα: τα ατομικά 

δικαιώματα και το δικαίωμα στην επανάσταση. Αυτές οι ιδέες καθώς υποστηρίχτηκαν 



ευρύτατα από τους Αμερικανούς και διαδόθηκαν διεθνώς, επηρέασαν ειδικά τη 

Γαλλική Επανάσταση. 

Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (1787) και η Διακήρυξη 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(1791) 

 

Η Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Συντάγματος των ΗΠΑ προστατεύει τις βασικές 

ελευθερίες των πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών γράφτηκε το καλοκαίρι του 1787 στη 

Φιλαδέλφεια και αποτελεί το θεμελιώδη νόμο του ομοσπονδιακού συστήματος 

διακυβέρνησης των ΗΠΑ καθώς και ένα ιστορικό έγγραφο για το Δυτικό κόσμο. Είναι 

το παλιότερο γραπτό σύνταγμα ενός έθνους, το οποίο ισχύει ακόμη και καθορίζει τα 

βασικά όργανα διακυβέρνησης, τις δικαιοδοσίες τους και τα βασικά δικαιώματα των 

πολιτών. 

Οι δέκα πρώτες τροπολογίες του Συντάγματος –η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων– τέθηκαν σε ισχύ στις 15 Δεκεμβρίου 1791, οριοθετούν τις εξουσίες της 

ομοσπονδιακής διακυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και προστατεύουν τα 

δικαιώματα όλων των πολιτών, των κατοίκων και των επισκεπτών στην Αμερικανική 

επικράτεια.  

Η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προασπίζει την ελευθερία του λόγου, την 

ελευθερία στη θρησκεία, το δικαίωμα κατοχής και οπλοφορίας, το δικαίωμα του 

συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, και το δικαίωμα της αναφοράς στις Αρχές. Επίσης, 

απαγορεύει την αδικαιολόγητη έρευνα και σύλληψη, τις σκληρές και ασυνήθιστες 

τιμωρίες και την αυτο-ενοχοποίηση κατόπιν πίεσης. Μεταξύ άλλων, η Διακήρυξη 



Δικαιωμάτων παρέχει νομική προστασία από την αυθαίρετη νομολογία του Κογκρέσου 

σχετικά με την εγκαθίδρυση μιας θρησκείας και απαγορεύει στην ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση να στερήσει από κάποιο άτομο τη ζωή, την ελευθερία ή την περιουσία του, 

χωρίς να ακολουθηθεί η κανονική νομική διαδικασία. Στις περιπτώσεις 

ομοσπονδιακών εγκλημάτων απαιτείται παραπομπή από ανώτερο δικαστήριο για 

κάθε μείζον αδίκημα ή ειδεχθές έγκλημα και εξασφαλίζει άμεση δημόσια δίκη από ένα 

αμερόληπτο δικαστήριο στην περιοχή όπου διαπράχθηκε η εγκληματική πράξη και 

απαγορεύει τη δίωξη για αδίκημα για το οποίο ο κατηγορούμενος έχει ήδη δικαστεί. 

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (1789) 

 

Το 1789 ο λαός της Γαλλίας επέφερε την κατάργηση της απόλυτης μοναρχίας και 

δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση της πρώτης Γαλλικής Δημοκρατίας. 

Έξι μόλις εβδομάδες μετά την κατάληψη της Βαστίλης και τρεις εβδομάδες μετά την 

κατάργηση της φεουδαρχίας, η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του 

Πολίτη (Γαλλικά: Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen) υιοθετήθηκε από 

την Εθνική Συνταγματική Συνέλευση ως το πρώτο βήμα για τη σύνταξη του 

συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας. 

Η Διακήρυξη δηλώνει ότι εγγυάται για όλους τους πολίτες τα δικαιώματα «της 

ελευθερίας, της περιουσίας, της ασφάλειας και της αντίστασης κατά της καταπίεσης». 

Διατυπώνει την άποψη ότι η ανάγκη για την ύπαρξη νομοθεσίας προέρχεται από το 

γεγονός ότι «...η άσκηση των φυσικών δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου περιορίζεται 

μόνο από την εξασφάλιση ότι και τα άλλα μέλη της κοινωνίας απολαμβάνουν των 

ίδιων δικαιωμάτων». Έτσι, η Διακήρυξη θεωρεί το νόμο ως «έκφραση της γενικής 

θέλησης» που σκοπό έχει την προώθηση της ισότητας έναντι των δικαιωμάτων και 

την απαγόρευση «μόνο των πράξεων εκείνων οι οποίες είναι επιβλαβείς για την 

κοινωνία». 

Η Πρώτη Συνθήκη της Γενεύης(1864) 



 

Το πρωτότυπο έγγραφο από την πρώτη Σύμβαση της Γενεύης το 1864 προβλέπει τη 

μέριμνα για τους τραυματισμένους στρατιώτες. 

Το 1864, δεκαέξι Ευρωπαϊκές χώρες παρέστησαν σε μια συνέλευση στη Γενεύη, 

κατόπιν προσκλήσεως του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου με πρωτοβουλία 

της Επιτροπής της Γενεύης. Η διπλωματική διάσκεψη έγινε με σκοπό την υιοθέτηση 

συνθήκης για τη μεταχείριση των τραυματιών πολέμου. 

Οι κύριες αρχές που διατυπώθηκαν σ’ αυτή τη Συνθήκη και διατηρήθηκαν από τις 

επόμενες Συνθήκες της Γενεύης προβλέπουν την υποχρέωση εκτεταμένης 

περίθαλψης στο ασθενές και τραυματισμένο στρατιωτικό προσωπικό με σεβασμό και 

χωρίς διακρίσεις, καθώς και την υιοθέτηση χαρακτηριστικής ένδειξης στις στολές του 

ιατρικού προσωπικού μεταφοράς και τον εξοπλισμό με το σήμα ενός κόκκινου 

σταυρού. 

 

 Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (1945) 

 

Πενήντα χώρες συναντήθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο το 1945 και συγκρότησαν τα 

Ηνωμένα Έθνη για την προστασία και την προώθηση της ειρήνης. 



Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος διήρκεσε από το 1939 έως το 1945 και στο τέλος του οι 

πόλεις σε όλη την Ευρώπη και την Ασία κείτονταν ερειπωμένες. Εκατομμύρια 

άνθρωποι ήταν νεκροί, εκατομμύρια ήταν άστεγοι ή λιμοκτονούσαν. Οι Ρωσικές 

δυνάμεις περικύκλωναν τα τελευταία εναπομείναντα ίχνη Γερμανικής αντίστασης στη 

βομβαρδισμένη πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο. Στον Ειρηνικό, οι 

Πεζοναύτες των ΗΠΑ μάχονταν ακόμη τις δυνάμεις των Ιαπώνων σε νησιά όπως η 

Οκινάβα. 

Τον Απρίλιο του 1945, εκπρόσωποι χωρών συναντήθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο 

γεμάτοι αισιοδοξία και ελπίδα. Σκοπός της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών, ως ένας 

Διεθνής Οργανισμός, ήταν να σχεδιάσει ένα διεθνές σώμα για την προώθηση της 

ειρήνης και την αποτροπή των μελλοντικών πολέμων. Τα ιδανικά του οργανισμού 

διατυπώθηκαν στο προοίμιο του προτεινόμενου χάρτη τους: «Εμείς, οι λαοί των 

Ηνωμένων Εθνών, είμαστε αποφασισμένοι να σώσουμε τις μελλοντικές γενιές από τη 

μάστιγα του πολέμου, η οποία δυο φορές στο διάστημα της ζωής μας επέφερε 

ανείπωτη θλίψη στο ανθρώπινο γένος». 

Ο Χάρτης του νέου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου 

1945, μια ημερομηνία που γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο, ως η Ημέρα των Ηνωμένων 

Εθνών. 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(1948) 

 



Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εμπνεύσει μια σειρά 

από άλλους Νόμους και Συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον 

κόσμο. 

Μέχρι το 1948, η νέα Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών είχε 

τραβήξει την προσοχή του κόσμου ολόκληρου. Υπό τη δυναμική προεδρία της 

Ελέανορ Ρούζβελτ, χήρας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Φρανκλίνου 

Ρούζβελτ, υπερμάχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιπροσώπου των ΗΠΑ 

στον ΟΗΕ, η Επιτροπή ξεκίνησε την προπαρασκευή του εγγράφου που θα γινόταν η 

Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η έμπνευσή του αποδόθηκε 

στην Ελέανορ Ρούζβελτ η οποία την αποκάλεσε Μάγκνα Κάρτα για όλη την 

ανθρωπότητα. Υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1948. 

Στο προοίμιό της, και στο Άρθρο 1, η Διακήρυξη δηλώνει κατηγορηματικά τα εγγενή 

δικαιώματα όλων των ανθρωπίνων όντων: «Η παραβίαση και η περιφρόνηση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την 

ανθρώπινη συνείδηση και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι 

ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, 

έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου...Όλα τα ανθρώπινα 

πλάσματα έχουν γεννηθεί ελεύθερα και ίσα στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα». 

Τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ υποσχέθηκαν να συνεργαστούν για την προώθηση των 

τριάντα Άρθρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που, για πρώτη φορά στην ιστορία, 

συγκεντρώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε ένα και μόνο έγγραφο. Έτσι, πολλά από 

αυτά τα δικαιώματα, με διάφορες μορφές, αποτελούν σήμερα συνταγματικούς νόμους 

των δημοκρατικών χωρών. 

 

 

 
 
 
 

 



6. Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων 

Ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων αναγνωρίζει μία σειρά προσωπικών, αστικών, 

πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και μόνιμων 

κατοίκων της ΕΕ, τα οποία καθιερώνει στη νομοθεσία της ΕΕ. 

Τον Ιούνιο του 1999 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας έκρινε σκόπιμο να 

συγκεντρώσει τα θεμελιώδη δικαιώματα που ίσχυαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) σε έναν χάρτη ώστε να τα καταστήσει περισσότερο εμφανή στους πολίτες. Οι 

αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είχαν τη φιλοδοξία να συμπεριλάβουν στο χάρτη τις 

γενικές αρχές που περιέχονται στη Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

του 1950, και εκείνες που προκύπτουν από την κοινή συνταγματική παράδοση των 

χωρών της ΕΕ. Επιπροσθέτως, ο χάρτης έπρεπε να περιλαμβάνει τα θεμελιώδη 

δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης και τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα 

όπως προβλέπονται στον Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

στον Κοινοτικό Χάρτη θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ο 

χάρτης αντικατοπτρίζει επίσης τις αρχές που προκύπτουν από τη νομολογία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

Την εκπόνηση του χάρτη ανέλαβε μια συνέλευση η οποία αποτελούνταν από 

εκπροσώπους από όλες τις χώρες της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και 

μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. Η υιοθέτηση του 

Χάρτη, ανακηρύχθηκε επίσημα στη Νίκαια τον Δεκέμβριο 2000 από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

Το Δεκέμβριο του 2009, η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας κατέστησε τον 

χάρτη νομικά δεσμευτικό ισότιμα με τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, ο χάρτης 

τροποποιήθηκε και έγινε η επίσημη διακήρυξή του για δεύτερη φορά τον Δεκέμβριο 

του 2007. 

Περιεχόμενο 

Ο χάρτης συγκεντρώνει σε ένα μόνο έγγραφο δικαιώματα που μέχρι τότε ήταν 

διάσπαρτα στις διάφορες νομοθετικές πράξεις όπως στις εθνικές νομοθεσίες και τη 



νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και στις διεθνείς συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ). Ο χάρτης, 

παρέχοντας διαφάνεια και σαφήνεια στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, 

δημιουργεί νομική ασφάλεια στην ΕΕ. 

Ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων  περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό προοίμιο και 

54 άρθρα που κατανέμονται σε 7 κεφάλαια. 

 

 κεφάλαιο I: αξιοπρέπεια (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαίωμα στη ζωή, 

δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου, απαγόρευση των βασανιστηρίων και των 

απάνθρωπων εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, απαγόρευση της δουλείας και 

της καταναγκαστικής εργασίας). 

 κεφάλαιο II: ελευθερία (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, σεβασμός 

της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, δικαίωμα γάμου και δικαίωμα ίδρυσης οικογένειας, ελευθερία σκέψης 

συνείδησης και θρησκείας, ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, ελευθερία του 

συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, ελευθερία των τεχνών και των επιστημών, δικαίωμα 

εκπαίδευσης, επαγγελματική ελευθερία και δικαίωμα στην εργασία, ελευθερία ίδρυσης 

επιχείρησης δικαίωμα ιδιοκτησίας, δικαίωμα ασύλου, προστασία σε περίπτωση 

απομάκρυνσης, επαναπροώθησης και απέλασης). 

 κεφάλαιο III: ισότητα (ισότητα έναντι του νόμου, μη διάκριση, πολιτισμική, 

θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία, ισότητα ανδρών και γυναικών, δικαιώματα 

του παιδιού, δικαιώματα των ηλικιωμένων, ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες). 

 κεφάλαιο IV: αλληλεγγύη (δικαίωμα στην πληροφόρηση και στη διαβούλευση 

με τους εργαζομένους στο πλαίσιο της επιχείρησης, δικαίωμα διαπραγματεύσεων και 

συλλογικών ενεργειών, δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, 

προστασία έναντι αδικαιολόγητης απόλυσης, δίκαιοι και ισότιμοι όροι εργασίας, 

απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των εργαζόμενων νέων, 

οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή, 

προστασία της υγείας, πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, 

προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών). 

 κεφάλαιο V: ιθαγένεια (δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις 

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις δημοτικές εκλογές, δικαίωμα χρηστής 



διαχείρισης, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, 

δικαίωμα αναφοράς, ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, διπλωματική και προξενική 

προστασία). 

 κεφάλαιο VI: δικαιοσύνη (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 

δικαστηρίου, τεκμήριο αθωότητας και δικαιώματα υπεράσπισης, αρχές νομιμότητας 

και αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και ποινών, δικαίωμα του προσώπου να μην 

δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη). 

 κεφάλαιο VII: γενικές διατάξεις. 

Πεδίο εφαρμογής 

Ο χάρτης εφαρμόζεται στα ευρωπαϊκά όργανα τηρούμενης της αρχής της 

επικουρικότητας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επεκτείνει τις αρμοδιότητες 

και τα καθήκοντα που τους αναθέτουν οι Συνθήκες. Ο χάρτης εφαρμόζεται επίσης στις 

χώρες της ΕΕ όταν εφαρμόζουν την νομοθεσία της ΕΕ. 

Εάν κάποιο από τα δικαιώματα αντιστοιχεί σε δικαιώματα που διαφυλάσσονται από 

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η έννοια και το πεδίο εφαρμογής 

του εν λόγω δικαιώματος πρέπει να συμπίπτει με αυτό που ορίζει η σύμβαση, 

μολονότι η νομοθεσία της ΕΕ μπορεί να παρέχει πιο εκτεταμένη προστασία. Κάθε 

δικαίωμα που προκύπτει από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των χωρών της 

ΕΕ πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τις εν λόγω παραδόσεις. 

Το Πρωτόκολλο αριθ. 30 των Συνθηκών για την εφαρμογή του χάρτη στην Πολωνία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο περιορίζει την ερμηνεία του χάρτη από το Δικαστήριο και τα 

εθνικά δικαστήρια των δύο αυτών χωρών, ειδικά όσον αφορά δικαιώματα που 

αφορούν αλληλεγγύη (κεφάλαιο IV). 

 

 

 

 



7. Περιεχόμενα και πεδίο εφαρμογής.  

Ο Χάρτης ως περιέχων και ως περιεχόμενο  

Η άμεση είσοδος του χάρτη στη νομοθετική και νομοπαρασκευαστική κοινοτική 

διαδικασία, ευθύς μετά τη σύνταξή του και την διακήρυξη του στη Νίκαια, είναι 

εντυπωσιακή, γεγονός που επιτείνεται από το ότι δεν έχει αποκτήσει ακόμη και τυπική 

δεσμευτική φύση. 

Η θεωρία βρίσκεται αντίθετη σε αυτό το γεγονός αφού συναρτά την τυπική 

δεσμευτικότητα μιας πράξης ως απαραίτητη προϋπόθεση παραγωγής των εννόμων 

αποτελεσμάτων της και κατά συνέπεια την κρίση αυτών από το δικαστήριο, με 

παράλληλο έλεγχο της νομιμότητα (κοινοτικής εν προκειμένω) και την έκταση του 

δικαστικού ελέγχου κατά την απονομή της δικαιοσύνης, χωρίς όμως στην περίπτωση 

του Χάρτη να λαμβάνει υπόψη της πως πολλά από τα δικαιώματα που περιέχονται 

στον Χάρτη είναι ήδη κατοχυρωμένα στην ΕΣΔΑ, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, 

αναγνωρισμένα από την νομολογία του ΔΕΚ ως θελελιώδη και κατά συνέπεια 

εφαρμόζονται στην κοινοτική δικαιοσύνη ως ισχύον δίκαιο, και άρα είναι δεκτικά 

δικαστικής κρίσης και επομένως ενδικάσιμα.  

Επιπλέον οι δυο πτυχές του Χάρτη αν και αλληλένδετες δεν ταυτίζονται ώστε να 

αλληλεξαρτούνται κάτι που φαίνεται να υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 

την οποία μπορεί να "αναμένεται ότι εύλογα ο Χάρτης θα καταστεί δεσμευτικώς μέσω 

της ερμηνείας από το δικαστήριο ως περιέχων γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, 

αφού το δικαστήριο θα εμνευστεί από το Χάρτη όπως ήδη το κάνει από άλλα κείμενα 

που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα.  

Η ενδικασιμότηα μιας πράξης δίνει το δικαίωμα στα υποκείμενα του κοινοτικού δικαίου 

(κράτη μέλη, κοινοτικά όργανα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να την επικαλούνται 

ενώπιον του κοινοτικού δικαστηρίου αλλά και παρέχει την ευκαιρία σε αυτόν να την 

χρησιμοποιήσει ως οδηγό ή πηγή έμπνευσης για την ερμηνεία ή εφαρμογή του 

κοινοτικού δικαίου αλλά και να βασίσει και να θεμελιώσει τον έλεγχο της νομιμότητας 

και της νομότυπης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου από τα κράτη μέλη. 

Χρήση των ανωτέρω έκανε ο γενικός εισαγγελέας Antonio Tizzano, ο οποίος έκανε 

επίκληση των διατάξεων του Χάρτη αμέσως μετά την κατάρτισή του ως εξής: "Μου 

φαίνεται επιπλέον ακόμη περισσότερο ενδεικτικό ότι αυτό το δικαίωμα βρίσκει σήμερα 

επίσημη επιβεβαίωση στο Χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 



Ένωσης... Βεβαίως ο Χάρτης των Θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν έχει αυθεντικό 

κανονιστικό περιεχόμενο, ήτοι εξακολουθεί να στερείται από τυπικής άποψης, 

αυτόνομης δεσμευτικής ισχύος. Πάντως... Ο Χάρτης... σαφώς περιέχει διατυπώσεις 

που φαίνονται να αναγνωρίζουν δικαιώματα που ήδη προβλέπονται αλλού... 

Πιστεύουμε, επομένως, ότι στο πλαίσιο διαφοράς που αφορά τη φύση και το 

περιεχόμενο ενός θεμελιωδούς δικαιώματος, είναι αδύνατο να αγνοήσουμε τα κρίσιμα 

στοιχεία του Χάρτη, ούτε πολλώ μάλλον την προφανή της αποστολή να χρησιμεύσει, 

όταν οι διατάξεις το επιτρέπουν ως ουσιαστικό μέτρο αναφοράς για όλους τους φορείς 

εντός της κοινότητας, κράτη μέλη, όργανα, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επομένως 

υπό αυτή την έννοια, εκτιμώ ότι ο Χάρτης παρέχει την πλέον ειδική και οριστική 

επιβεβαίωση για τη φύση του θεμελιώδους δικαιώματος..".  

Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι ο Χάρτης προσφέρει σημαντικό εργαλείο ως προς την 

εξακρίβωση της φύσης της συγκεκριμένης διάταξης, αν δηλ. πρόκειται για αρχή ή 

δικαίωμα, αφού οι διατάξεις του διακρίνουν σαφώς στη συγκεκριμένη περίπτωση η 

προστασία που αξιώνεται θεμελιώνεται σε αρχή ή δικαίωμα, καθώς η αρχή "τηρείται" 

και εφαρμόζεται μέσω νομοθετικής ή εκτελεστικής πράξης αποτελώντας "συστατικό ή 

γενεσιουργό συγκεκριμένου ατομικού δικαιώματος και προϋπόθεση της αξίωσης την 

ένδικης προστασίας τους ". Τα δικαιώματα και η προστασία τους παρέχονται μόνα 

βάζει νόμου, διαφορετικά η προστασία τους μπορεί να αξιωθεί μόνο επί της αρχής. Η 

συμβολή του χάρτη είναι καθοριστική αφού η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

διακρίνει τη φύση "δικαίωμα" ή "αρχή" όσο το δυνατόν σαφέστερα στη διατύπωση των 

αντιστοίχων άρθρων "ούτως ώστε η μελλοντική νομολογία να μπορέσει να 

αποφασίσει για τον ακριβή καταμερισμό των άρθρων στις δυο κατηγορίες".  

Ένα άλλο στοιχείο του Χάρτη, το οποίο καταρρίπτει τη θέση ότι δεν μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής κρίσης αποδεσμεύοντας παράλληλα την σύνδεση 

της με την τυπική δεσμευτικότητα βρίσκεται εκεί στον τρόπο με τον οποίον ήρθε στον 

νομικό χώρο με την κοινή διακήρυξη του από "Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Επιτροπή 

και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποκτώντας μορφή άτυπης πράξης, οι οποίες, όπως η 

ΕΣΔΑ και οι Συμφωνίες ΝΟΕ, λαμβάνονται υπόψη του κοινοτικού δικαστή χωρίς να 

τον δεσμεύουν.  

 

Ο Τίτλος VII του Χάρτη περιλαμβάνει ορισμένες γενικές διατάξεις που διέπουν την 

ερμηνεία και την εφαρμογή του. 



Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής του Χάρτη μπορεί να είναι ευρύτατο: τα περισσότερα 

από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει εκχωρούνται «σε κάθε άτομο», ανεξαρτήτως 

ιθαγένειας ή καθεστώτος. Ωστόσο, ορισμένα δικαιώματα παρέχονται μόνο σε πολίτες 

(ειδικότερα τα περισσότερα δικαιώματα που απαριθμούνται στον Τίτλο V), ενώ άλλα 

αφορούν μάλλον πολίτες τρίτων χωρών (λόγου χάρη, το δικαίωμα ασύλου) ή ειδικές 

κατηγορίες ατόμων (όπως των εργαζομένων). 

Το καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής του Χάρτη ορίζεται ρητώς στο άρθρο 51 το οποίο 

αναφέρει ότι οι διατάξεις του απευθύνονται μόνο στα θεσμικά όργανα και στους 

οργανισμούς της ΕΕ καθώς και στα κράτη μέλη όταν αναλαμβάνουν δράση για την 

εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ (2.1.2). Η διάταξη αυτή επιτρέπει να καθορίζονται τα 

όρια μεταξύ του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη και του πεδίου εφαρμογής εθνικών 

συνταγμάτων: ο Χάρτης δεν δεσμεύει τα κράτη εκτός εάν αναλαμβάνουν δράση για 

την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Επιπλέον, ο Χάρτης δεν επεκτείνει τις εξουσίες ή τις 

αρμοδιότητες της Ένωσης και, κατά συνέπεια, διασφαλίζει ότι η θέσπιση του Χάρτη 

αυτή καθ' εαυτή δεν αυξάνει τις εξουσίες της Ένωσης σε βάρος των εξουσιών των 

κρατών μελών. 

Στα άρθρα 52 και 53 προβλέπονται επιπλέον κανόνες που επιβεβαιώνουν τη 

σπουδαιότητα εθνικών συνταγματικών παραδόσεων και εθνικών νομοθεσιών. Το 

πρώτο από τα άρθρα αυτά ορίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να 

ερμηνεύονται σύμφωνα με τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, 

καθώς και σύμφωνα με την ECHR, και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις εθνικές 

νομοθεσίες και πρακτικές. Το άρθρο 53 αναφέρει σαφώς ότι ο Χάρτης δεν μπορεί να 

περιορίζει ή να θίγει το επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 

παρέχει ήδη το δίκαιο της Ένωσης, το διεθνές δίκαιο (ιδίως η ECHR) και τα 

συντάγματα των κρατών μελών. 

Ενώ ο Χάρτης περιλαμβάνει ορισμένα δικαιώματα, δεν διασφαλίζεται η απεριόριστη 

προστασία τους. Πράγματι, το άρθρο 52 επιτρέπει περιορισμούς στην άσκηση 

δικαιωμάτων, εφόσον προβλέπονται από το νόμο, τηρείται το βασικό περιεχόμενο των 

εν λόγω δικαιωμάτων και η αρχή της αναλογικότητας και είναι απαραίτητοι για την 

προστασία των δικαιωμάτων τρίτων ή του γενικού συμφέροντος. Επιπλέον, ενώ 

ορισμένα δικαιώματα διατυπώνονται με απόλυτους όρους, άλλα εκχωρούνται μόνον 

«σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές», και 



συνεπώς το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω δικαιωμάτων μπορεί να υπόκειται σε 

πρόσθετους περιορισμούς. 

Ο Χάρτης εφαρμόζεται ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μολονότι έχει εγκριθεί πρωτόκολλο για τη διευκρίνιση του τρόπου εφαρμογής του στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία, τούτο δεν περιορίζει και δεν αποκλείει τον 

αντίκτυπο του Χάρτη στις νομικές τάξεις αυτών των δύο κρατών μελών, όπως έχει 

αναγνωρίσει ρητώς το Δικαστήριο [N.S., Υπόθεση C-411/10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Δικαιώματα και Δικαιοσύνη.  EURO JUST. 

Η Eurojust είναι ένας οργανισμός δικαστικής συνεργασίας που δημιουργήθηκε για να 

βοηθήσει στην παροχή ενός υψηλού επιπέδου ασφαλείας μέσα σε ένα χώρο 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

Συστήθηκε ως αποτέλεσμα μιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο 

Τάμπερε (στις 15 με 16 Οκτωβρίου 1999) με στόχο να βελτιώσει τον αγώνα ενάντια 

στο σοβαρό έγκλημα, μέσω της διευκόλυνσης του συντονισμού της δράσης για 

έρευνες και διώξεις που αφορούν περισσότερα από ένα Κράτη-Μέλη, με πλήρη 

σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. 

  

Η ίδια η Eurojust δημιουργήθηκε με μια Απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2002, ως 

ένας οργανισμός της ΕΕ με νομική προσωπικότητα. 

  

Η Eurojust είναι ο πρώτος μόνιμος οργανισμός που συστήθηκε για τη δικαστική 

συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή «νομική περιοχή» και χρηματοδοτείται από το 

γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και ελέγχεται από ένα ανεξάρτητο Κοινό Εποπτικό 

Όργανο, που πιστοποιεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σε 

συμφωνία με την Απόφαση για τη Eurojust. 

  

Aπαρτίζεται από ένα εθνικό μέλος το οποίο αποσπάται από κάθε κράτος μέλος, 

σύμφωνα με την έννομη τάξη του, και έχει την ιδιότητα του εισαγγελέα, του δικαστή ή 

του αξιωματικού της αστυνομίας με ισοδύναμες προνομίες. 

  

Η Eurojust παρακινεί και βελτιώνει το συντονισμό των ερευνών και των διώξεων 

μεταξύ των αρμοδίων αρχών στα K-Μ και βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των 

αρμοδίων αρχών των Κ-Μ, ιδιαίτερα με το να διευκολύνει την εκτέλεση διεθνών 

αιτημάτων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και την εκτέλεση αιτημάτων έκδοσης. 



  

Υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τις αρμόδιες αρχές των Κ-Μ, με στόχο να 

καταστήσουν τις έρευνες και τις διώξεις τους πιο αποτελεσματικές όταν 

αντιμετωπίζουν διασυνοριακό έγκλημα. 

  

Μετά από αίτημα ενός Κ-Μ, δύναται να συνδράμει στις έρευνες και στις διώξεις που 

αφορούν αυτό το συγκεκριμένο Κ-Μ, καθώς και ένα μη Κ-Μ, εάν έχει υπογραφεί 

συμφωνία συνεργασίας ή εάν υπάρχει ουσιώδες συμφέρον για την παροχή τέτοιας 

συνδρομής. 

 Η αρμοδιότητα της Eurojust καλύπτει τις ίδιες μορφές εγκλήματος και αδικημάτων για 

τα οποία έχει αρμοδιότητα η Europol, όπως η τρομοκρατία, η διακίνηση ναρκωτικών, η 

εμπορία ανθρώπων, η παραχάραξη, το «ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος, το έγκλημα 

με υπολογιστή, τα εγκλήματα κατά της περιουσίας ή των δημοσίων αγαθών 

συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της διαφθοράς, ποινικά αδικήματα που 

πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το έγκλημα σε 

βάρος του περιβάλλοντος και η συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις. Επίσης, 

δύναται να προσφέρει τη συνδρομή της για έρευνες και διώξεις που αφορούν και 

άλλους τύπους αδικημάτων, κατόπιν αιτήματος ενός Κ-Μ. 

 
 

 

 

 

 

 

 



9.ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ 

Οι Πράσινες Βίβλοι που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έγγραφα 

που αποσκοπούν στην προώθηση του προβληματισμού και στην έναρξη 

διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί συγκεκριμένου θέματος (π.χ. κοινωνική 

πολιτική, ενιαίο νόμισμα, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.). Οι διαβουλεύσεις που 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια Πράσινης Βίβλου μπορούν στη συνέχεια να 

αποτελέσουν το έναυσμα της έκδοσης Λευκής Βίβλου προκειμένου να μετατραπούν οι 

καρποί του προβληματισμού σε συγκεκριμένα μέτρα κοινοτικής δράσης.    

« Πράσινη βίβλος: Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και 

ασφαλή ανάπτυξη » 

    Το Πράσινο Βιβλίο για την ενέργεια αποτελεί σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη 

ενεργειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η Ευρώπη, για να επιτύχει τους 

οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς της στόχους, έχει να αντιμετωπίσει 

σοβαρά προβλήματα στο θέμα της ενέργειας: την αυξανόμενη εξάρτησή της από τις 

εισαγωγές, τις ευμετάβλητες τιμές των υδρογονανθράκων, την αλλαγή του κλίματος, 

την άνοδο της ζήτησης και τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά ενέργειας.   

 Στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 

    Η αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου είναι από τις άμεσες αιτίες της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη 

και των ανησυχητικών συνεπειών της. Στο Πράσινο Βιβλίο προτείνεται να αποβεί η ΕΕ 

πρωτοπόρος στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και στις τεχνολογίες που 

θα εξασφαλίσουν αύριο καθαρότερη και βιώσιμη ενέργεια. 

Η Επιτροπή εμμένει επίσης στο ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τομέας 

στον οποίο η ΕΕ αντιπροσωπεύει ήδη το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς. Για να 

διαμορφωθεί ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, η Επιτροπή δεσμεύεται να υποβάλει φύλλο πορείας για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. Σε αυτό το φύλλο πορείας πρέπει να επανεξετασθούν οι 

γενικότεροι και ειδικότεροι στόχοι της ΕΕ για το 2020 και να καταρτισθεί κατάλογος 

μέτρων για να ευνοηθεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα περιέχει 

επίσης τις πρωτοβουλίες στον τομέα της βιομάζας  και την ενίσχυση της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας . 

Πράσινη Βίβλος για τη θαλάσσια πολιτική 

    Η πράσινη βίβλος τονίζει την ταυτότητα και την ηγετική θέση της Ευρώπης στον 

θαλάσσιο χώρο, την οποία πρέπει να διατηρήσει σε μια περίοδο κατά την οποία οι 

πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον απειλούν τη βιωσιμότητα των θαλάσσιων 

δραστηριοτήτων. Η θαλάσσια πολιτική πρέπει επομένως να αποσκοπεί στην επίτευξη 

ενός καινοτόμου, ανταγωνιστικού και φιλικού προς το περιβάλλον κλάδου θαλάσσιας 



οικονομίας. Εκτός από τις θαλάσσιες δραστηριότητες, η προτεινόμενη προσέγγιση 

αφορά την ποιότητα ζωής στις παράκτιες περιοχές. Εξετάζει τους παράγοντες που 

συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα: την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

τι επιστημονικές γνώσεις για όλες τις πτυχές που συνδέονται με τους ωκεανούς, την 

καινοτομία και την τεχνογνωσία του εργατικού δυναμικού. 

 Παραδείγματα τέτοιων εγγράφων σχετικά με το περιβάλλον και τα ζώα είναι:  

 Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια  με χρονικό 

ορίζοντα το 2030 (Βρυξέλλες 27.3.2013) COM(2013)169 τελικό  

 Πλαίσιο σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα στο 

περιβάλλον (Βρυξέλλες 7.3.2013) ΚΟΜ(2013)123 τελικό  

 Οδηγία 98/58/ΕΚ του συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998,σχετικα με την 

προστασία των ζώων στα εκτροφεία 

 Οδηγία 2008/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 

17ής Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό κοινοτικού πλαισίου δράσης στον τομέα 

της  πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον   

 

            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Άρθρο Πρώτο  

Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.  
 
Άρθρο Δεύτερο  
1. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.  
2. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να 
εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί 
τις γνώσεις για το καλό των ζώων. 
3. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.  
 
Άρθρο Τρίτο  
1. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη 
συμπεριφορά.  
2. Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική πρέπει να γίνει στιγμιαία, 
ανώδυνα και χωρίς καμιά πρόκληση αγωνίας του ζώου.  
 
Άρθρο Τέταρτο  
1. Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρας) και να 
αναπαράγεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους.  
2. Η στέρηση ελευθερίας του ζώου ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς είναι 
αντίθετη προς τη διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού.  
 
Άρθρο Πέμπτο  
1. Κάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με το ρυθμό 
και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του.  
2. Η διαφοροποίηση αυτών των συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς 
κερδοσκοπικούς και είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη.  



 
Άρθρο Έκτο  
1. Κάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου έχει δικαίωμα διάρκειας ζωής 
ανάλογης με τη φυσική του μακροβιότητα.  
2. Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική.  
 
Άρθρο Έβδομο  
Αναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο, η διάρκεια 
και η ένταση δουλειάς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, η διατροφή τους 
ικανοποιητική και η ανάπαυσή τους υποχρεωτική.  
Άρθρο Όγδοο  
1. Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα, ιατρικός, επιστημονικός, κλπ. 
αντιτίθεται προς τα δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί πόνο σωματικό ή 
ψυχικό.  
2. Πρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του πειραματισμού πάνω στα ζώα από 
άλλες υπάρχουσες τεχνικές.  
 
Άρθρο Ένατο  
Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να στεγάζονται, να 
τρέφονται, να μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρόκληση πόνου και 
αγωνίας.  
 
 

Άρθρο Δέκατο  
1. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των ανθρώπων.  
2. Η έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν 
καταστρατήγηση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τη ζωή του ζώου.  
 
Άρθρο Ενδέκατο  
Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκλημα 
απέναντι στη ζωή.  
 
Άρθρο Δωδέκατο  
1. Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί 
"γενοκτονία", έγκλημα απέναντι στο είδος.  
2. Η μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος οδηγούν 
στη γενοκτονία.  
 
Άρθρο Δέκατο Τρίτο  
1. Σεβασμός επιβάλλεται ακόμη και στο νεκρό ζώο.  
2. Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και το σινεμά, με θύματα ζώα πρέπει να 
απαγορευτεί και μόνο οι σκηνές που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα 
των ζώων οφείλουν να προβάλλονται.  
 
Άρθρο Δέκατο Τέταρτο  
1. Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να 
αντιπροσωπεύονται από κάθε κυβέρνηση.  
2. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως 
ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου. 



Διεθνής Ένωση Δικαιωμάτων των Ζώων - Παρίσι 1978 

  

Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις  

 

 

 

                     Greenpeace 

Η Greenpeace είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που με τη 

δράση της αναδεικνύει τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και 
προωθεί αποτελεσματικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό μέλλον. 

 Αυτό το πετυχαίνει με τις εξής δράσεις: 

• Ερευνά τις αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
• Εκθέτει και αντιμετωπίζει την κακομεταχείριση του περιβάλλοντος. 
• Ασκεί πίεση σε όσους μπορούν να επηρεάσουν τα περιβαλλοντικά θέματα 
προς το καλύτερο. 
• Καλεί σε δράση όσους έχουν την πολιτική και οικονομική δύναμη να 
φέρουν αλλαγές. 
• Προωθεί οικολογικά υπεύθυνες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις που θέτουν 
τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την τωρινή και τις επόμενες γενιές. 
• Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δείξουν υπευθυνότητα για τον πλανήτη. 

Εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια, η Greenpeace δίνει έναν πολύπλευρο 
αγώνα για να προλάβει και να αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά 
προβλήματα του πλανήτη. Σε διεθνές επίπεδο, αγωνίζεται για την οριστική παύση των 
πυρηνικών δοκιμών και της χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής, τη διάσωση των 
αρχέγονων δασών, την εφαρμογή της απαγόρευσης της φαλαινοθηρίας και την 
προστασία των ωκεανών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την απαγόρευση της 



απελευθέρωσης γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών στα τρόφιμα και το περιβάλλον, 
την απαγόρευση των επικίνδυνων τοξικών ουσιών, την αποτροπή των κλιματικών 
αλλαγών και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Τα μεταλλαγμένα είναι ζωντανοί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί στο 
εργαστήριο και δεν θα μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν με φυσικό τρόπο. Η 
Greenpeace αντιτίθεται στην απελευθέρωση των μεταλλαγμένων οργανισμών 
στο περιβάλλον, διότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι ανυπολόγιστοι και μη 
αναστρέψιμοι και υποστηρίζει τη βιώσιμη γεωργία, ως τη μόνη λύση που 
διασφαλίζει καθαρή τροφή και καλλιέργειες, προστατεύει το έδαφος, το νερό και 
το κλίμα, σέβεται τη βιοποικιλότητα και δεν επιμολύνει το περιβάλλον με χημικά 
και μεταλλαγμένα. 

 Υποστηρίζει ότι η εξάρτηση από τις βρώμικες, επικίνδυνες και ακριβές πηγές 
ενέργειας, όπως ο άνθρακας, τα πυρηνικά και το πετρέλαιο πρέπει να 
σταματήσει. Οι επιπτώσεις αυτών των ενεργειακών μας επιλογών, έχουν 
καταστροφικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την οικονομία, 
αλλά και την οικονομική ανάπτυξη. Η Greenpeace ζητά από την Ελληνική 
κυβέρνηση να προχωρήσει τώρα στην απεξάρτηση της χώρας από τη βρώμικη 
ενέργεια, με την υιοθέτηση του οδικού χάρτη για 100% καθαρή ενέργεια, σε 
συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας, ως τα μέσα του αιώνα. 

             

 Όσον αφορά τη θαλάσσια οικολογία αγωνίζεται  για τη δημιουργία ενός δικτύου 
θαλάσσιων καταφυγίων στη Μεσόγειο που θα καλύπτει το 40% της 
επιφάνειας της και θα προστατεύει ουσιαστικά τη θαλάσσια ζωή και τους 
ανθρώπους που, με βιώσιμο τρόπο, εξαρτώνται από αυτή. 

 Ο τοξικός κίνδυνος : Η παραγωγή, εμπορία, χρήση και τελικά η απόρριψη 
πολλών χημικών ουσιών αναγνωρίζεται πλέον σαν μια παγκόσμια απειλή για 
τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Οι ενώσεις αυτές είναι γνωστές με την 
ονομασία POPs (Persistent Organic Pollutants). Περιλαμβάνουν 
φυτοφάρμακα, πρόσθετα καλλυντικών και πλαστικών, βιομηχανικά προϊόντα, 
χρώματα και ανεπιθύμητα παραπροϊόντα ορισμένων βιομηχανικών 
διεργασιών (όπως οι διοξίνες). Τόσο ο άνθρωπος όσο και οι υπόλοιποι 
ζωντανοί οργανισμοί έρχονται σε επαφή με αυτές τις επικίνδυνες ενώσεις, 
είτε με την άμεση χρήση διαφόρων προϊόντων, είτε με την τροφή, την 
εισπνοή και το νερό. Αν και υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, 
πολλές από τις ουσίες αυτές (PVC) συνεχίζουν να απειλούν την υγεία και το 
περιβάλλον. Χάρη στις δράσεις της Greenpeace, οι τοξικές αυτές ενώσεις 
απαγορεύτηκαν, με την υπογραφή της Συνθήκης της Στοκχόλμης, το 2001. 



 Τα δάση, αυτός ο μοναδικός πλούτος απειλείται με οριστική εξαφάνιση. Ήδη, 

περισσότεροι από 87 διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν εξαφανιστεί για πάντα 
από τα δάση της Βραζιλίας, ενώ μέσα στα επόμενα 10-20 χρόνια αναμένεται 
η εξαφάνιση μερικών χιλιάδων ειδών ζώων και φυτών. Σε ολόκληρο τον 
πλανήτη τα αρχέγονα δάση βρίσκονται σε κρίση. Το 1992, στην Παγκόσμια 
Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο υπό την 
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, οι εκπρόσωποι των κρατών κατέληξαν σε μια 
διεθνή νομικά δεσμευτική συμφωνία: τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα 
(Convention on Biological Diversity, CBD). Όμως μέχρι σήμερα, οι χώρες 
που δεσμεύτηκαν για την εφαρμογή της Σύμβασης έχουν κάνει ελάχιστα για 
την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους. 

Στην αρχή ακόμα της ιστορίας της η Greenpeace βρέθηκε αντιμέτωπη με 
κυβερνήσεις, πολυεθνικές εταιρίες - κολοσσούς, τεράστια οικονομικά αλλά και 
πολιτικά συμφέροντα. Παρόλα αυτά, κατάφερε να σημειώσει πολλές και σημαντικές 
νίκες για το περιβάλλον: Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν: 

 Οι Η.Π.Α. οι οποίες σταματούν τις πυρηνικές δοκιμές στην Αλάσκα. 

 Επιπλέον κηρύττεται διεθνές μορατόριουμ για την εμπορική φαλαινοθηρία. 

 Απαγορεύεται διεθνώς η καύση αποβλήτων στη θάλασσα. 

 Απαγορεύεται κάθε βιομηχανική εκμετάλλευση της Ανταρκτικής ως το 2041. 

 Απαγορεύει οριστικά η πόντιση ραδιενεργών και βιομηχανικών αποβλήτων στη 
θάλασσα. 

 Αποφασίζεται η οριστική απαγόρευση της πόντισης εξεδρών πετρελαίου στον 
Ατλαντικό. 

 Επίσης η Γαλλία σταματά οριστικά τις πυρηνικές δοκιμές, 

 Τα Ηνωμένα Έθνη απονέμουν το Βραβείο Όζοντος στην Greenpeace για την 
προώθηση των “πράσινων ψυγείων” (Greenfreeze), που δεν καταστρέφουν το 
όζον και δεν απειλούν το κλίμα της Γης. 

 Απαγορεύονται τα αφρόδιχτα, ένα από τα πιο καταστροφικά αλιευτικά εργαλεία. 

 Υπογράφεται το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια, το οποίο βάζει διεθνείς 
φραγμούς στο εμπόριο μεταλλαγμένων οργανισμών. 

 Καταργούνται οι πιο επικίνδυνες και τοξικές ενώσεις (γνωστές και ως POPs). 

 Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Κιότο που θέτει διεθνή όρια στις εκπομπές 
των αερίων του θερμοκηπίου για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών. 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (World Wide Fund for Nature ή World Wildlife Fund), 

ή WWF όπως είναι γνωστό, είναι διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός για την διατήρηση, έρευνα και 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός προστασίας και αποκατάστασης 

του περιβάλλοντος, με περισσότερα από 5 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως, με παρουσία σε 

περισσότερες από 90 χώρες και υποστηρίζοντας 100 προγράμματα διατήρησης και αποκατάστασης 

του περιβάλλοντος σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποτελεί επίσης φιλανθρωπία, με περίπου το 9% της 

χρηματοδότησής του να προέρχεται από εθελοντικές δωρεές από ιδιώτες και επιχειρήσεις. 

Αποστολή του οργανισμού είναι «να σταματήσει και να αντιστρέψει την καταστροφή του περιβάλλοντός 

μας. Σήμερα, μεγάλο μέρος από την προσπάθειά του επικεντρώνεται στην διατήρηση των τριών 

βιωμάτων που περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, τα δάση, τα 

οικοσυστήματα γλυκού νερού, τους ωκεανούς και τις ακτές. Παράλληλα ασχολείται με την προστασία 

των απειλούμενων ειδών, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή 

Το  ανεξάρτητο Ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου δικτύου του WWF διατηρεί  στο ακέραιο την 

αυτοδιοίκησή του  και τη δυνατότητα να διαμορφώνει  τις προτεραιότητες του. Ταυτόχρονα 

«συμπορεύεται» με το δίκτυο όσον αφορά τους παγκόσμιους στόχους και τις αρχές λειτουργίας 

του.                                            

Η αποστολή του WWF είναι να χτίσει  ένα μέλλον όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν 

αρμονικά. 

Οι στόχοι  

Η δράση του  είναι εξαιρετικά πολυδιάστατη και διαμορφώνεται βάσει δύο βασικών στόχων: 

1. Προστασία της βιοποικιλότητας 

Δίνει  καθημερινό αγώνα για την προστασία οικολογικά ευαίσθητων ειδών και περιοχών και 

προσπαθεί  να συμβάλλει στη συνολική βελτίωση της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. 

2. Μείωση του ανθρώπινου αποτυπώματος 

Προωθεί  βιώσιμες λύσεις για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, δίνοντας έμφαση 

στην κλιματική αλλαγή και τον τρόπο ζωής, και σε μια ισόρροπη σχέση μεταξύ ανθρώπων και 

φύσης. 



Τι κάνει το wwf ξεχωριστό  

Για πάνω από μισό αιώνα προωθεί  υπεύθυνες λύσεις στα πιο κρίσιμα περιβαλλοντικά 

προβλήματα της Ελλάδας και του πλανήτη, μέσα από ολοκληρωμένη προσέγγιση, πνεύμα 

συνεργασίας και απόλυτη διαφάνεια. 

Στην πρώτη γραμμή 

Βρίσκεται  στην πρώτη γραμμή στη προστασία του περιβάλλοντος εδώ και μισό αιώνα. Έχει 

συμβάλει στην υπογραφή ιστορικών συμφωνιών και έχει εμπνεύσει εκατομμύρια πολίτες να 

αναλάβουν δράση για έναν ζωντανό πλανήτη. 

Προωθεί  λύσεις 

Δεν εντοπίζει απλά τα προβλήματα: χρησιμοποιεί  την εμπειρία, τους συνεργάτες και την 

επιστημονική  βάση και προωθεί  βιώσιμες προτάσεις για την επίλυσή τους. 

Ολοκληρωμένη προσέγγιση 

Αναζητεί  την «μεγάλη εικόνα». Δεν αντιμετωπίζει  τα περιβαλλοντικά προβλήματα μεμονωμένα, 

αλλά μαζί με τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά τους αίτια και επιπτώσεις. 

Δημιουργεί  συνεργασίες 

Λειτουργεί  πέρα από σύνορα, διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες με στόχο τη δημιουργία 

συνεργασιών μεταξύ πολιτών, τοπικών κοινωνιών, ΜΚΟ, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων. 

Διαφάνεια 

Διαχειρίζεται  τους πόρους  σύμφωνα με τα αυστηρότερα εθνικά και διεθνή πρότυπα, με απόλυτη 

διαφάνεια και υπό τον ετήσιο οικονομικό έλεγχο ορκωτών λογιστών και του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

  

 Κάνει ότι είναι δυνατόν για να τιμούμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να εξασφαλίζουμε ότι οι 

πόροι και η υποστήριξη που μας προσφέρονται αξιοποιούνται αποτελεσματικά, ότι η λειτουργία 

μας δεν έρχεται σε καμία σύγκρουση με οικουμενικές αξίες και ότι διαθέτουμε ανοικτά όλα τα 

δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του έργου μας. 

Κάθε πτυχή της λειτουργίας του, αντανακλά αυτή την προσήλωση: Η αυστηρά επαγγελματική 

διαχείριση, η ύπαρξη σειράς εξωτερικών ελέγχων, οι πλήρεις εσωτερικές πολιτικές, η ύπαρξη μίας 

σαφούς μεσοπρόθεσμης στρατηγικής, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση των δράσεών του  με 

βάση διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, η αυστηρή οικονομική διαχείριση που τηρεί τα 

αυστηρότερα εθνικά και διεθνή πρότυπα, η παραγωγή υψηλής ποιότητας αναφορών που 



διαθέτουν σε κάθε ενδιαφερόμενο πληροφόρηση για τη δράση του , η συνεχής δημοσιοποίηση 

στοιχείων και δεδομένων σε μορφή «φιλική» προς τον απλό πολίτη. 

. 

Δίνει το παράδειγμα 
  Μειώνει πρώτο το οικολογικό του αποτύπωμα. 

  Ανακυκλώνει  χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό και ηλεκτρονικές συσκευές 
 
  Χρησιμοποιεί  οικολογικά απορρυπαντικά 

  Αποφεύγει τα πλαστικά προϊόντα και τα είδη μιας χρήσης. 

 Χρησιμοποιεί και προωθεί βιολογικά και μεσογειακά προϊόντα στις εκδηλώσεις      

 Αγωνίζεται  για την προστασία της  φύσης σε δάση, θάλασσες, υγρότοπους. Σε μοναδικά 
οικοσυστήματα, τα οποία με τη σειρά τους είναι το σπίτι για εξίσου μοναδικά και απειλούμενα είδη. 
Η φώκια, η χελώνα καρέτα, ο αργυροπελεκάνος, το τσακάλι, είναι μερικά μόνο από αυτά. 

 

 
 

Φέρνει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της δράσης του . Αναζητεί  λύσεις που θα κάνουν τον 

καθημερινό τρόπο ζωής μας καλύτερο. Οικολογικά, οικονομικά, συμμετοχικά. Προχωρά σε 

συνολικές προτάσεις και λύσεις που συνθέτουν το όραμά  για μια βιώσιμη οικονομία. Μια 

οικονομία που θα προστατεύει το φυσικό κεφάλαιο, ως την αδιαμφισβήτητη βάση της. 

 

 

 



 

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση 
που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού 
περιβάλλοντος, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, 
ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την 
προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η λειτουργία του Περιβαλλοντικού Κέντρου ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο νομό Φλώρινας 
έδωσε λύση στο πρόβλημα των αιχμάλωτων αρκούδων και λύκων καθώς και στην 
ενημέρωση του κοινού για τα μεγάλα θηλαστικά. 

Η αναπαραγωγή του ελληνικού ποιμενικού σκύλου και η δωρεάν διάθεση του σε 
κτηνοτρόφους ορεινών περιοχών αποσκοπεί στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου 
και άγριας ζωής. 

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία και ασκεί πολιτική πίεση για 
την προστασία της φύσης αναπτύσσοντας δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού, 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού. 

 

 

 

Στα 20 χρόνια της λειτουργίας του ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ: 

 έληξε το φαινόμενο της αρκούδας χορεύτριας 

 συνέβαλε στην απαγόρευση λειτουργίας τσίρκων με ζώα στην Ελλάδα 

 λειτουργεί πρότυπα καταφύγια άγριας ζωής για πρώην αιχμάλωτες αρκούδες 

και λύκους στο Νυμφαίο και την Αγραπιδιά της Φλώρινας 

 λειτουργεί κέντρα ενημέρωσης του κοινού για την αρκούδα και το λύκο 

 αναπαράγει και διανέμει δωρεάν σε κτηνοτρόφους ελληνικούς ποιμενικούς 

σκύλους σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με παραδοσιακό και αποτελεσματικό 

τρόπο οι ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν οι αρκούδες και οι λύκοι στον άνθρωπο 

 



 επεμβαίνει στη χάραξη μεγάλων οδών και στην κατασκευή μεγάλων τεχνικών 

έργων για την προστασία του περιβάλλοντος 

 έχει ιδρύσει και διατηρεί το Εθνικό Μητρώο Αρκούδας με δείγματα γενετικού 

υλικού των αρκούδων (τρίχες τους) που συλλέγονται από ειδικές τριχοπαγίδες 

τοποθετημένες σε στύλους της ΔΕΗ. 

 συμμετέχει σε μεσογειακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της χρήσης 

παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόλας) 

 επαναλειτουργεί και ζωντανεύει ορεινά μονοπάτια 

 αναβαθμίζει υποβαθμισμένες δασικές περιοχές με φυτεύσεις δέντρων (μέχρι 

σήμερα 150.000) 

 λειτουργεί Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την προστασία άγριων ζώων 

 συνεργάζεται με φορείς από όλο τον κόσμο για περιβαλλοντικά ζητήματα που 

αφορούν στη χώρα μας 

 επικοινωνεί στον εθνικό και διεθνή τύπο περιβαλλοντικές ειδήσεις και θέματα 

 είναι η πιο αναγνωρίσιμη και αξιόπιστη ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση  

 

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ 

Μετά από 20 χρόνια δράσης ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι περήφανος γιατί συνετέλεσε 
δυναμικά στην προστασία της άγριας ζωής στην Ελλάδα. 

Ξεκίνησε με μικρά βήματα για να εξαλείψει το φαινόμενο της αρκούδας-χορεύτριας, 
ασχολήθηκε  με το λύκο και την προστασία του, διέσωσε τον Ελληνικό Ποιμενικό. Η 
άγρια ζωή χωρίς τους οικοτόπους της δεν υπάρχει και έτσι άρχισε με σταθερά βήματα 
να επεκτείνει τις δράσεις του στα δάση της Ελλάδας και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. 

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ αγαπάει την άγρια ζωή, τα είδη που απειλούνται, τα μέρη στα οποία 
ζουν, τα δάση,  το νερό, το περιβάλλον, τον άνθρωπο. Και θέλει να είναι κοντά σας και 
τα επόμενα 20 χρόνια φροντίζοντας για την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και 
φύσης, με συνέπεια, σθένος και σοβαρότητα. Με μια ομάδα επιστημόνων, ειδικών και 
εθελοντών, την ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ, που αγαπά αυτό που κάνει και πιστεύει ολόψυχα ότι θα 
φέρει ένα καλύτερο αύριο για το περιβάλλον μας 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Το πολύμηνο πρόγραμμα ανατροφής και εκπαίδευσης των νεαρών ζώων ώστε να 
είναι έτοιμα να επιβιώσουν μόνα τους ελεύθερα στη φύση καθώς και η επιχείρηση 
απελευθέρωσής τους ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την επιστημονική ομάδα του 
Αρκτούρου και έτυχε της προσοχής της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. 

Πάγια θέση του αποτελεί ότι τα άγρια ζώα δεν πρέπει να ζουν σε καθεστώς 
αιχμαλωσίας. Με αυτό ως γνώμονα και χάρη στις δυνατότητες που παρέχουν ο 



Ειδικός Χώρος Επανένταξης, ένα περιφραγμένο φυσικό δάσος έκτασης 10 
στρεμμάτων, και η επιστημονική μας ομάδα, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ μπορεί, υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αναλάβει την κτηνιατρική φροντίδα, περίθαλψη και 
επανένταξη στη φύση ορφανών άγριων ζώων. Άλλωστε, η επανένταξη είναι μία 
συνηθισμένη πρακτική σε πολλές χώρες. 

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως οι αρκούδες που φιλοξενούνται στο Περιβαλλοντικό 
Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, έχοντας χάσει νωρίς τη μητέρα τους, δεν πρόλαβαν να 
διδαχθούν τους βασικούς μηχανισμούς επιβίωσης και κατά συνέπεια, είναι αδύνατο να 
επανενταχθούν και να επιβιώσουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Μετά την εισαγωγή 
και την περίθαλψή τους στον Κτηνιατρικό Σταθμό, μεταφέρονται στο Καταφύγιο της 
Αρκούδας, ένα ειδικά περιφραγμένο τμήμα φυσικού δάσους οξιάς, έκτασης 50 
στρεμμάτων, όπου θα ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους, πάντα με την ανθρώπινη 
φροντίδα και μέριμνα. 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Καφέ αρκούδα                                   Ζαρκάδι 

Λύκος                                                 Λύγκας 

Ελληνικός Ποιμενικός                         Τσακάλι      

Αγριόγιδο                                             Ελάφι  

Βίδρα 

 

 

 

 

                                     PETA 

Άνθρωποι για την ηθική θεραπεία των ζώων (People for the ethical treatment of 
animals  (PETA)) είναι μια Αμερικανική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων. Μια 
οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 300 εργαζόμενους, που ισχυρίζεται ότι 
έχει τρία εκατομμύρια μέλη και υποστηρικτές και ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα για τα 



δικαιώματα των ζώων στον κόσμο. Σλόγκαν του είναι «τα ζώα δεν είναι δικά μας για 
να τα τρώμε, να τα φθείρουμε, να τα μετατρέπουμε σε  πειραματόζωα, να τα 
χρησιμοποιούμε για την ψυχαγωγία ή την κατάχρηση με οποιονδήποτε τρόπο».   

 Σήμερα  εναντιώνεται σε  τέσσερα βασικά θέματα  την  εργοστασιακή κτηνοτροφία , την 
εκτροφή γουνοφόρων ζώων , τα πειράματα σε ζώα , και τα ζώα στην ψυχαγωγία. Γίνονται 
επίσης εκστρατείες εναντίον της κατανάλωσης κρέατος, της αλιείας, της θανάτωσης 
των ζώων που θεωρούνται ως παράσιτα, της τήρησης των σκύλων αλυσοδεμένους 
πίσω στην αυλή, των κοκορομαχιών, κυνομαχιών και ταυρομαχιών.  

                                           ANIMA 

 

 

Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ANIMA εργάζεται για τη 

διαφύλαξη της μοναδικής και πολύτιμης ελληνικής άγριας πανίδας. Η δραστηριότητα 

της ANIMA στηρίζεται στις συνδρομές και τον χρόνο των μελών και των υποστηρικτών 

της, στην εθελοντική προσφορά πολιτών και σε εταιρικές χορηγίες στο πλαίσιο της 

κοινωνικής ευθύνης. 

                                     

 

 



 

Ο Chios Nature είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 2005. 

Ως στόχο έχει την προστασία και τη συντήρηση της ποικιλομορφίας της άγριας φύσης 

στη Χίο, τις Οινούσσες και τα Ψαρά. 

 

 

 

                                     ECOCITY 

Το Ecocity θα επιδιώξει αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών. Προβλέπεται να κινηθεί 

σε πέντε άξονες με σκοπό:- τη διατήρηση, την αύξηση και την αξιοποίηση του 

πρασίνου των πόλεων- την αλλαγή συνηθειών στον τομέα της μετακίνησης του 

πληθυσμού στις πόλεις- την αλλαγή στάσεων και συνηθειών στον τομέα της 

οικογενειακής διαχείρισης των ενεργειακών και λοιπών φυσικών πηγών - την 

αναθεώρηση των απόψεων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της 

ανακύκλωσης των υλικών - την υιοθέτηση νέων μοντέλων φιλικής προς το περιβάλλον 

συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα . 

 

               

 

 

Η ECOWEEK είναι μια διεθνής μη-κυβερνητικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με 

αποστολή την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα, την αλλαγή 

του κλίματος και την προώθηση των αρχών της Αειφορίας. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 

2005, η ECOWEEK δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες με ένα δίκτυο 

των φοιτητών και νέων επαγγελματιών σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον 

κόσμο. Η ECOWEEK είναι για την εκπαίδευση , τη συνεργασία και αειφόρος 

σχεδιασμός. Τα προγράμματα  ECOWEEK εμπνευσμένα από το όραμα της 

αιγυπτιακής αρχιτέκτονα Ηαssan Fathy να ενδυναμώσει τους νέους επαγγελματίες να 

επωφεληθούν των κοινοτήτων τους. 



 

 

Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας Μεσογειακής Φώκιας 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΚΥΟΝΗ: Σύλλογος Περίθαλψης & Προστασίας Άγριων Ζώων 

 

 



Η ΑΛΚΥΟΝΗ ιδρύθηκε το 1995 στην Πάρο ως μη κερδοσκοπικός Σύλλογος 

Περίθαλψης & Προστασίας Αγρίων Ζώων, με σκοπό: την Περίθαλψη και Επανένταξη 

στη φύση όλων των Άγριων Ζώων, τα οποία τραυματισμένα, εξασθενημένα ή 

άρρωστα καταλήγουν στο νοσηλευτήριό της και την Προστασία της Πανίδας μέσω της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Ευαισθητοποίησης και της Συνεργασίας των 

πολιτών και της Προστασίας των βιοτόπων μέσα από συγκέντρωση στοιχείων και 

μελετών και μέσα από ενημερωτικές, κρατικές και όπου χρειαστεί νομικές διαδικασίες. 

Η λειτουργία της ΑΛΚΥΟΝΗΣ στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά εργασίας.   

  

 

10)ΑΡΧΕΛΩΝ -Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας  

 

 

 

 

 

 

Ο «ΑΡΧΕΛΩΝ» είναι μία ανεξάρτητη, μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση, που 

ασχολείται με την προστασία και τη μελέτη της θαλάσσιας χελώνας και των βιοτόπων 

της σε ολόκληρη την Ελλάδα πάνω από 25 χρόνια.  Η Caretta caretta ως γνωστόν 

αποτελεί ένα ζώο που κινδυνεύει υπό εξαφάνιση και το έργο που επιτελεί ο 



«ΑΡΧΕΛΩΝ», στηριζόμενος στη δράση των εθελοντών του, είναι καταλυτικής 

σημασίας για τη διαιώνιση του είδους. 

 

                            Αρχιπέλαγος 

 

 

Το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας είναι μια μη-κερδοσκοπική, μη-

κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1998. Το Αρχιπέλαγος δραστηριοποιείται 

στην πολυεπίπεδη έρευνα και σε δράσεις προστασίας στην ευρύτερη περιοχή των 

ελληνικών θαλασσών και της ΒΑ Μεσογείου. 

Η δράση του Αρχιπελάγους συνδυάζει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα με δράσεις 

προστασίας, οι οποίες υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. 

Αυτή η δράση δημιουργεί στρατηγικές βάσεις οι οποίες επιτρέπουν στο Αρχιπέλαγος 

να δρα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την προστασία της 

πλούσιας βιοποικιλότητας της ανατολικής Μεσογείου από μία σειρά αυξανόμενων 

απειλών. 

 

 

Ε.Π.Ε.Κ.-ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 

 

 

Η Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας (Ε.Π.Ε.Κ.), αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1998 και σύμφωνα με το καταστατικό της έχει 

τους εξής σκοπούς: 

 



Την αναζήτηση, τον εντοπισμό την ανακάλυψη, τη μελέτη, την έρευνα, τη 

διαφύλαξη, την ανάδειξη,  την προβολή και την προστασία των οικολογικών και 

περιβαλλοντικών αξιών και πόρων, της φυσικής, πολιτιστικής και 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, των λαϊκών παραδόσεων, της ποιότητας ζωής και 

των αρχαιοτήτων στην Κορινθία και σε όλη τη χώρα. 

Την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την προσφορά 

κοινωνικών υπηρεσιών, την αντιμετώπιση της φτώχειας, την στήριξη της 

εργασίας, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, την ανάπτυξη της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πληθυσμού, την προώθηση των τεχνών, 

των γραμμάτων και των επιστημών, την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

Την εκπαίδευση και την ενημέρωση με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού 

στα ζητήματα αυτά. 

Την παρέμβαση υπέρ των ζητημάτων αυτών με κάθε νόμιμο μέσο. 

 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΑΣΑ)  

 

 

Ο Ε.ΔΑΣ.Α. (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής) είναι περιβαλλοντικό μη 

κερδοσκοπικό σωματείο με κυριότερο σκοπό του την κινητοποίηση των κατοίκων της 

Αττικής στην εθελοντική δασοπυροφύλαξη, δασοπυρόσβεση και αναδάσωση των 

βουνών της Αττικής, καθώς και την παροχή βοήθειας, στο μέτρο του δυνατού, προς 

τις υπηρεσίες κατάσβεσης ορεινών δασικών πυρκαγιών. Ο σύλλογός μας 

συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Σώμα και τα κατά τόπους Δασαρχεία της Αττικής. 

 

  

 



                              Ελλάδα Καθαρή 

 

 

Η «Ελλάδα Καθαρή» είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός φορέας με έδρα 

την Αθήνα, που δραστηριοποιείται από το 1993, με σκοπό τη βελτίωση της 

υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης, μέσω της ενημέρωσης, της 

ευαισθητοποίησης και της κινητοποίησης του ελληνικού κοινού σε θέματα 

περιβάλλοντος. Ειδικότερος στόχος της «Ελλάδα Καθαρή» είναι να συμβάλλει στη 

συνειδητοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΔΣΑ 

 

 

Η ΕΕΔΣΑ είναι ο μόνος επιστημονικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα, 

μέλος της International Solid Waste Association, που μπορεί να συμβάλει στη 

διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων για τα απορρίμματα. 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

 

 



Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση 

με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην 

Ελλάδα, θεωρώντας τα ως βασικά στοιχεία της ελληνικής φύσης. Από το 1982 

εργάζεται ώστε να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και 

για τον άνθρωπο. To έργο της περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και μελέτης, 

ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και παρεμβάσεις για τα κρίσιμα θέματα του 

φυσικού περιβάλλοντος 

       

   Ελληνικής Εταιρία Προστασίας της Φύσης 

 

 

Η ΕΕΠΦ είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 

1951 και λειτουργεί ως μη-κερδοσκοπικό σωματείο. Συνετέλεσε στη δημιουργία των 

περισσοτέρων Εθνικών Δρυμών, των υγροτόπων διεθνούς σημασίας Ramsar και 

πολλών άλλων προστατευομένων περιοχών. Πρωτοστάτησε, επίσης, στις 

προσπάθειες προστασίας απειλουμένων ειδών. 

Η ΕΕΠΦ δραστηριοποιείται σήμερα σε τέσσερις άξονες: 

 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Προγράμματα Προστασίας της Φύσης 

Παρεμβατική Προστασία 

Γενικότερη Ευαισθητοποίηση του κοινού 

Για να επιτελέσει την αποστολή της, η ΕΕΠΦ βασίζεται σε εκτεταμένο δίκτυο 

εθελοντών και σε συνδρομές και δωρεές μελών, χορηγίες ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

και, για συγκεκριμένα προγράμματα προστασίας της Φύσης, σε κρατική και διακρατική 

οικονομική ενίσχυση. 

Η ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

(FEE) και το Centre Naturopa του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι επίσης μέλος 

σημαντικών διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών: IUCN, EEB, ECNC, EUCC και 



άλλων. Συνεργάζεται στενά με άλλες Ελληνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και 

φορείς του Δημοσίου. 

 

Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων - Ε.Κ.Π.Α.Ζ 

 

 

 

 

Το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριας Ζωής, (αρκτικόλεξο ΕΚΠΑΖ), είναι ένα 

ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1990, ενώ η συστηματική 

δραστηριότητά του είχε ξεκινήσει από το 1984, στη Θεσσαλονίκη. 

Κύρια δραστηριότητα του ΕΚΠΑΖ είναι η ανάληψη κτηνιατρικής φροντίδας κάθε 

άγριου ζώου και πουλιού της ελληνικής πανίδας, (μη περιοριζόμενη μόνο σ΄ αυτή), 

που χρήζει περίθαλψης, ανεξάρτητα μεγέθους και σπανιότητας, με απώτερο στόχο 

την επανένταξή του στη φύση, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό τουλάχιστον την μόνιμη 

διατήρησή του σε περιβάλλον που οι συνθήκες να προοομοιάζουν με το φυσικό του 

βιότοπο. Έτσι υπό τις συνθήκες αυτές το ΕΚΠΑΖ συμβάλλει ουσιαστικά και στην 

επιβίωση κάποιων ειδών που πλησιάζουν το όριο εξαφάνισής των. 

Σημαντικότερος παράγοντας της λειτουργίας του ΕΚΠΑΖ θεωρείται αφενός μεν η 

ευαισθητοποίηση πολιτών στην ανακάλυψη και ειδοποίηση για σωτηρία άγριου ζώου 

και αφετέρου η συνδρομή και βοήθεια που παρέχουν διάφορες δημόσιες υπηρεσίες - 

Αρχές (δασικές, κοινοτικές, δημοτικές, νομαρχίες, αστυνομικές, λιμενικές και 

πυροσβεστικές) που ευαισθητοποιημένες στους στόχους του παρέχουν άμεσες 

διευκολύνσεις στη περισυλλογή και μεταφορά τέτοιων ζώων, πουλιών προκειμένου να 

φτάσουν στις μόνιμες εγκαταστάσεις ασφαλώς. 



Η προσφορά του ΕΚΠΑΖ έχει αναγνωριστεί επίσημα με αρκετές βραβεύσεις όπως 

από το Υπουργείο Γεωργίας το 1987, την Ακαδημία Αθηνών το 1992, το παράρτημα 

ΟΥΝΕΣΚΟ Ελλάδας το 2005 κ.λπ. 

                      

 

  Ένωση SD-MED` 

 

 

 

"Η Διεθνής Ένωση SD- MED είναι μιά Ελληνο-Γαλλική και Διεθνής πρωτοβουλία, μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας με 

αντικείμενο την αειφορική ανάπτυξη σε όλες τις χωρικές κλίμακες στη λεκάνη της 

Μεσογείου. Η ιδέα της συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή της 

Μεσογείου συνάδει με την Γαλλική πολιτική, όπως αυτή εκφράστηκε το 2002 στην 

Σύνοδο Κορυφής του Johannesburg, προκειμένου να ευνοήσει την ανάδυση ενός 

κοινού οράματος για το μέλλον της Μεσογείου. 

              

 

               ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ(Ε.Π.Τ.) 

 



 

 Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της λίμνης Τριχωνίδας για τη διατήρηση της 

εθνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, πέντε μη 

κερδοσκοπικοί και μη κρατικοί φορείς, επιθυμώντας να συμβάλλουν στην προστασία 

της ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και για το σκοπό αυτό να 

ενεργούν πλέον από κοινού και με συντονισμένο τρόπο, ένωσαν τις δυνάμεις τους και 

δημιούργησαν την Εταιρία Προστασίας Τριχωνίδας (Ε.Π.Τ.) 

Η Ε.Π.Τ. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1997 με την νομική μορφή της αστικής μη 

κερδοσκοπικής εταιρίας.  

 

 

   ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη 

Φύση 

 

 

Η «Καλλιστώ» γεννήθηκε στην ελληνική περιφέρεια το 2004, είναι όμως ήδη ένα 

15χρονο «παιδί», που περπάτησε στην Πίνδο, στη Ροδόπη, στο Γράμμο. Εκεί 

εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια τα μέλη της, μελετώντας τα βήματα της αρκούδας, τις 

διαδρομές του λύκου, τα ελάχιστα ίχνη του λύγκα. 

Σήμερα, με ορμητήριο τη Θεσσαλονίκη, η αρχική ομάδα των ειδικών επιστημόνων 

πλαισιώθηκε από ανθρώπους ευαίσθητους σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Όλοι μαζί, 

μαζί σας, προσπαθούν να προστατεύσουν το περιβάλλον, σα δημόσιο και συλλογικό 

αγαθό, να ασκήσουν τον έλεγχο, που προβάλλει σαν δημοκρατικό καθήκον, απέναντι 

σε όσους λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την ίδια την ποιότητα της ανθρώπινης 

ζωής. 

Η σύγχρονη «Καλλιστώ» προβάλλει την ομορφιά της φύσης, την αξία της ποικιλίας, το 

δικαίωμα στη ζωή. Αγγίζει τη συνείδηση κάθε ενημερωμένου πολίτη, τον καλεί να 



αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση μεγάλων, οικουμενικών, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων της εποχής μας. 

 

 

 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) 

                            

 

 

 

Το ΚΑΖ (Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων) είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

που, εμείς μια καλά δεμένη ομάδα ζωόφιλων, ιδρύσαμε το 1988. 

Η φροντίδα των αδέσποτων ζώων, μια καθαρά εθελοντική προσπάθεια, ήταν αυτό 

που μας ένωσε από την αρχή. 

Η υπεράσπιση του δικαιώματος των τετράποδων συντρόφων του ανθρώπου στη ζωή 

με αξιοπρέπεια, είναι αυτό που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. 



 

 

                      Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης 

 

 

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ιδρύθηκε το 1990 από μια ομάδα ανθρώπων με 

ένα κοινό όραμα: την προστασία του περιβάλλοντος από την έως τότε αλόγιστη 

διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας. Από το 

1990 η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης μέσα από ποικίλες δράσεις προωθεί την 

πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και γενικότερα τη βιώσιμη 

διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας καθώς 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 

 

 Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης 

 

 

Είμαστε τα μέλη των Οικολόγων Πράσινων που, εδώ και χρόνια δραστηριοποιούνται 

στην οικολογία και στο περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μέσα 

από αυτό το ιστολόγιο, θέλουμε να προβάλλουμε θέσεις και δράσεις του κόμματος 

μας. 



Περιμένουμε σχόλια, ιδέες, απόψεις και ότι άλλο νομίζετε θα έκανε αυτό το ιστολόγιο 

καλύτερο 

 

 

                         ΠΑΤΡΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

 

 

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ.) ιδρύθηκε τον Απρίλη του 1986 λίγο μετά το 

πυρηνικό ατύχημα του Τσερνομπίλ. 

Στους στόχους της ιδρυτικής της διακήρυξης αναφέρονται: 

 

Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των πολιτών σε 

οικολογικά ζητήματα 

Η ανάδειξη των οικολογικών ζητημάτων μέσα από την κοινωνική, οικονομική 

και πολιτική τους διάσταση. 

Πάγια αρχή της Κίνησης είναι η πολιτική της ανεξαρτησία, κάτι που μέχρι τώρα 

έχει διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού. 

 

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας έχει τη νομική μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρίας με την επωνυμία "Εν αιθρία - Οικολογική Κίνηση Πάτρας" Εταιρία 

Οικολογικής Ενημέρωσης και Παρέμβασης. 

Μέλος της Κίνησης θεωρείται καθένας που συμφωνεί με τις γενικές αρχές και 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ στη λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων. 

Τα μέλη της Κίνησης είναι ισότιμα, δεν υπάρχουν οργανωτικά επίπεδα και μόνιμος 

διαχωρισμός καθηκόντων. Μια τριμελής επιτροπή που εναλλάσσεται, συντονίζει τις 

δραστηριότητες της Κίνησης. 

Το μοναδικό όργανο είναι η Γενική Συνέλευση των μελών που πραγματοποιείται κάθε 

Δευτέρα στις 9:30 μ.μ. στο στέκι της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. 

Η ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. δεν χρηματοδοτείται από πουθενά. Καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα 

από συνδρομές των μελών της και από εκδηλώσεις (εκδρομές, συνεστιάσεις κλπ). 



Η Κίνηση είναι ανοιχτή σε κάθε ευαισθητοποιημένο συμπολίτη που θα ήθελε να πάρει 

μέρος στις πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις της. 

 

 

                   ΟΜΙΚΡΟΝ-ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΙΟΥ 

 

 

Η Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου είναι η συνέχεια της Ομάδας Εθελοντών 

Δασοπροστασίας Δήμου Ομηρούπολης, μιας άτυπης ομάδας που συγρκοτήθηκε 

το1999 αρχικά από 15 μέλη τα οποία με ίδια μέσα έκαναν περιπολίες σε δασικές 

περιοχές του νησού μας και συμμετείχαν σε δασικές πυρκαγιές επικουρώντας το έργο 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σκοπός της Εθελοντικής Δράσης Χίου είναι η 

συνεπής, συνεχής ανιδιοτελής και με κάθε τρόπο και μέσο συμβολή της στην 

προστασία και αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος, του νησιού μας και η βοήθεια 

στο συνάνθρωπό μας. Η Ομάδα παρουσιάζει μιαολοκληρομένη δράση στον τομέα της 

δασοπροστασίας εφαρμόζοντας το τρίπτυχο πρόληψη, καταστολή, αναγέννηση -

ανασυγκρότηση.  

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

 



 

Ο Όμιλος Φίλων του Δάσους ιδρύθηκε το 1983 από μια ομάδα εθελοντών και φίλων 

του δάσους της Πάρνηθας. 

Η Έδρα του Ομίλου βρίσκεται στη Πάρνηθα (Κατσιμίδι) όπου εκεί βρίσκεται το κέντρο 

επικοινωνιών του Ομίλου. 

Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 

(ΔΗΩ) 

 

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων - ΔΗΩ ιδρύθηκε το 

1993 και είναι αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία. Στόχοι του Οργανισμού είναι η 

πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας, η ανάπτυξη και διάδοση της βιολογικής 

γεωργίας, αλλά και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία της 

υγείας των καταναλωτών.  

Ο Οργανισμός ΔΗΩ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και είναι αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως επίσημος φορέας 

Ελέγχου και Πιστοποίησης των Βιολογικών Προϊόντων. Έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με το 

Πρότυπο ΕΝ-45011 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), όπως επίσης και 

από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Καναδά, το Υπουργείο Γεωργίας των 

Η.Π.Α. και την Κυβερνητική Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων της Ν. Κορέας για τον 

έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα των 

χωρών αυτών.  

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ  

 



 

Η Οργάνωση Γη είναι μια ελληνική μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση που 

δημιουργήθηκε για να δώσει απαντήσεις σε σύγχρονους προβληματισμούς που 

αφορούν την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Έχουμε σκοπό να δράσουμε εκπαιδευτικά καλλιεργώντας την έννοια της 

Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Νοημοσύνης (Environmental Social Intelligence – ESI). Η 

έννοια της Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Νοημοσύνης, όπως την εννοούμε και θέλουμε 

να την αναπτύξουμε, αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπινου πολιτισμού να 

προχωρεί δημιουργικά διαφυλάσσοντας τις πηγές του περιβάλλοντος του και 

αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες που προκύπτουν από την ανάπτυξη της 

συλλογικής ευφυΐας. Περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει τον 

πολιτισμό μας να ανταποκριθεί δημιουργικά και αποτελεσματικά προς το μέλλον του.  

 

 ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο-Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων 

 

 

                   

 

 

Εδώ και ενάμισι χρόνο περίπου έχει ιδρυθεί με πρωτοβουλία του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας, το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου, μία νέα Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση με έδρα τη Ρόδο. 



Σκοποί του Παρατηρητηρίου είναι: 

· Η παρακολούθηση, δημοσιοποίηση και προβολή των εξελίξεων στα θέματα των 

πυρηνικών όπλων, των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος και γενικότερα της 

πυρηνικής βιομηχανικής δραστηριότητας, που συνιστούν απειλή για τη Ζωή, την 

Ειρήνη και το Περιβάλλον.  

· Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των Πολιτών για την απαλλαγή 

της Μεσογείου και όλης της Ανθρωπότητας από την πυρηνική απειλή.  

· Η προώθηση των ανανεώσιμων και φιλικών προς το Περιβάλλον Πηγών Ενέργειας 

και η θέσπιση μέτρων για την εξοικονόμηση Ενέργειας και τη διαμόρφωση νέων 

καταναλωτικών προτύπων. Και γενικότερα η προστασία των ύψιστων αγαθών της 

Ζωής, της Ειρήνης, του Περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας στον Πλανήτη 

στα πλαίσια σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας και της διασφάλισης 

ποιοτικών συνθηκών ζωής τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών.  

Με τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σημαντικών φορέων της περιοχής, το 

Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα. 

Μεταξύ των άλλων, τον Μάϊο 2005 οργανώσαμε μία Διεθνή Συνάντηση για την 

αποτροπή εγκατάστασης νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, με τη συμμετοχή 

επιστημόνων και οργανώσεων από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βουλγαρία και την 

Κύπρο. Εκ των αποτελεσμάτων της συνάντηση ήταν η «Έκκληση της Ρόδου», κείμενο 

κοινής καμπάνιας στις παραπάνω χώρες, που είναι σε εξέλιξη και έχουν υπογράψει 

μέχρι τώρα πάνω από 7000 πολίτες του νησιού μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

   

     Ζούμε σ’ ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από καινούριους κινδύνους αλλά και νέες 

ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντική 

συμβολή, τόσο στην αντιμετώπιση των απειλών όσο και στην προσπάθεια 

αξιοποίησης των ευκαιριών. Ο Χάρτης με τις εγγυήσεις που περιέχει και παρέχει για 

την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος 

του Συντάγματος της Ευρώπης, ισχύει στα θεσμικά όργανα και στα κράτη –μέλη, όταν 

αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

     Μια δραστήρια και ικανή Ευρωπαϊκή Ένωση θα επηρέαζε την κατάσταση σε 

παγκόσμια κλίμακα, καθώς η ένταξη των Συνθηκών του Μάαστριχτ και του 

Άμστερνταμ στο Σύνταγμα της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα προβληματική όσον αφορά 

την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, όπως και το γεγονός ότι, σύμφωνα με αυτές, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει το δημοκρατικό δικαίωμα, ούτε και την εξουσία να 

παρεμβαίνει στις τροποποιήσεις της  με νομοθετικές ρυθμίσεις. ΑΝ στην Ευρώπη 

υπήρχε στην πράξη περισσότερη δημοκρατία και λιγότερο Μάαστριχτ θα συνέβαλλε, η 

ίδια, ουσιαστικότερα σε ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα που θα οδηγούσε σε 

έναν δικαιότερο, ασφαλέστερο και πιο ενωμένο κόσμο.        

 

 

 

 

 

 


