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θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΟ

το χθες & το σήμερα



http://www.imerodromos.gr/wp-content/uploads/2014/10/mko3.jpg



Ποιός/α/οι δεν είναι ΜΚΟ;

• Ιεροί Ναοί, Ιερές Μονές, Ορθόδοξα Πατριαρχεία κτλ
• Ξένα Δόγματα
• Θρησκευτικά ιδρύματα & Θρησκευτικές οργανώσεις,
• Κοινωφελή Ιδρύματα (ΝΠΙΔ/ΝΠΔΔ),
• Κληροδοτήματα, Ιδρύματα, Βακούφια,
• Μουσεία & πολιτιστικά κέντρα,
• Εργατικά, πολιτιστικά, φιλανθρωπικά Σωματεία,
• Εργατικά κέντρα,
• Πολιτικά κόμματα,
• Σύλλογοι & Σύνδεσμοι,
• Επιστημονικές εταιρείες,
• Κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία κτλ
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http://www.solidarity.gr/

2/2012

http://issuu.com/antheos/docs/hot_doc______________18

2/2012





http://www.mkoapostoli.com/





1999;



1999

Οργανισμός
Οικονομικής
Ανάπτυξης &

Συνεργασίας /
Επιτροπή

Αναπτυξιακής
Βοήθειας

Οργανισμός
Οικονομικής
Ανάπτυξης &

Συνεργασίας /
Επιτροπή

Αναπτυξιακής
Βοήθειας

http://www.oecd.org/dac/greece.htm



1999

Υ.Δ.Α.Σ.



2000

Υ.Δ.Α.Σ.



1998

Ανάπτυξη
Εθελοντισμού

Ανάπτυξη
Εθελοντισμού



2002

επικαιροποιήθηκε
το 2011



«Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
στο Σύνταγμα»

Βασικό αίτημα:
να συμπεριληφθεί στο υπό αναθεώρηση Σύνταγμα
ειδική διάταξη, που να αναγνωρίζει τον ρόλο των

οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στη χώρα μας
αρχές του 2008: 930 ΜΚΟ
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Εκστρατεία
2006



http://www.rizospastis.gr/story.do?id=3889599&publDate=24/1/2007 http://www.rizospastis.gr/story.do?id=4356998&publDate=30/12/2007



Οι ΜΚΟ:

- είναι τυπικά οργανωμένες, ιδιωτικές, δηλαδή θεσμικά

Ανεξάρτητες από την κυβέρνηση,

- είναι αυτοδιοικούμενες, με διαχειριστική αυτοτέλεια και

συμμετοχικές δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

- δίνουν έμφαση στην ποιότητα της εργασίας, κοινωνική συνοχή,

δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου , δημιουργία και τη διατήρηση

θέσεων απασχόλησης

- είναι και εθελοντικές

Εφόσον πραγματοποιούν κέρδη, δεν τα διανέμουν σε

εργαζόμενους, ιδιοκτήτες ή διευθύνοντες, αλλά τα

επανατοποθετούν για την επίτευξη της κύριας αποστολής τους.
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2005



2005



http://www.koutipandoras.gr/article/107493/mideniko-kai-karamanliko-ergo-politon-mas-stoihise-10000000-eyro







http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=416162



528 ΜΚΟ

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=251445



τελικά .... 431 ΜΚΟ
μοιράστηκαν 115 εκατ. ευρώ...

10/03/201410/03/2014

http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/8370377.pdf



http://piazzadelpopolo.blogspot.gr/2010/06/blog-post_950.html



http://bit.ly/119kpYChttp://bit.ly/1su0udi



http://autonomosteki.espivblogs.net/files/2011/12/kazani_svemko.jpg





Τρίτος χώρος;



Τρίτος χώρος;

Evers A. & Laville J.-L., 2004.



Ποιός/Ποιοί;
Οργανώσεις και Δίκτυα

που βρίσκονται εκτός του επίσημου κράτους.

Περιλαμβάνει όλες τις οργανώσεις που είναι
παραδοσιακά χαρακτηρισμένες ως «Ομάδες

συμφερόντων» - όχι μόνο των ΜΚΟ, αλλά και τα εργατικά
συνδικάτα, επαγγελματικές ενώσεις, εμπορικά

επιμελητήρια, ομάδες φοιτητών, πολιτιστικών συλλόγων,
αθλητικών σωματείων καθώς και άτυπες ομάδες.

(ως εκ τούτου, περιλαμβάνει οργανώσεις των οποίων
οι στόχοι είναι διαμετρικά αντίθετα μεταξύ τους, όπως
οι κυνηγοί και οι ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων)
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Τι; / Γιατί;

-Νομιμότητα: προώθηση δημοσίου συμφέροντοςΝομιμότητα: προώθηση δημοσίου συμφέροντος

(ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον , υγεία κτλ)

http://smashinghub.com/wp-content/uploads/2011/05/Effective-Ideas-of-Public-Interest-Ads-2.jpg



- Το κίνητρο αποτελεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν είναι
προσωπικό κέρδος.

Πάντα; Συνδικαλιστικοί φορείς ενεργούν για το δημόσιο συμφέρον - αλλά
όχι πάντα, γιατί αναπόφευκτα θα υπάρξουν φορές που θα επιδιώξουν

το στενό ατομικό συμφέρον της ομάδας που εκπροσωπούν. Έχουν,
λοιπόν, το ένα πόδι στην κοινωνία των πολιτών και το άλλο έξω.
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http://politicalpartypooper.files.wordpress.com/2009/02/global-economy.jpg



-Χαρακτηρίζεται από έντονο το στοιχείο της
εθελοντικής συμμετοχής, οι άνθρωποι συμμετέχουν
επειδή πιστεύουν σε αυτό που κάνουν.

Τι; / Γιατί;

http://www.mhwest.com/wp-content/uploads/2011/11/volunteer.jpg



δημόσιο συμφέρον; κοινωνικό συμφέρον;

Γιατί;

http://1.bp.blogspot.com/-w8yeEUm-hzU/TexKHD7OTvI/AAAAAAAACns/aA4jk-OtJ4M/s400/Mumble.jpg



Πως;

http://dochasnetwork.files.wordpress.com/2012/03/ngo-speak.jpg



Υπεύθυνοι πολιτικής

(Δ.Σ.)

Πως;

Ευεργετούμενοι

Υπεύθυνοι δράσεων /
υπάλληλοι



Πως;

http://ngoperformance.files.wordpress.com/2013/03/icco-cartoon2.png



• μαθαίνουμε από τους ευεργετούμενους (βάση), η
υπεράσπιση γίνεται για λογαριασμό τους!

• η κοινωνική αλλαγή είναι μια διαδικασία που απαιτεί
συχνή επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών
είναι αυτό που έχετε επιλέξει να κάνετε!

• η συνεργασία, η πληροφόρηση, η ενδυνάμωση και η
διαπραγμάτευση των πολιτικών είναι οι «φυσικές
δραστηριότητες» για τις ΜΚΟ!

• η ανταλλαγή πληροφοριών είναι ένα ουσιαστικό μέρος
της κοινωνικής ζωής!
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αλλά…

http://ringquote.com/wp-content/uploads/2013/05/Blog-10_Whole-Life-Insurance_2.jpg





“Although we do not have
exact numbers, according to
estimates, presently there are
more than thirty thousands
NGOs in Bihar. According to
official sources nearly 10,000
NGOs exist only on paper.”

“Although we do not have
exact numbers, according to
estimates, presently there are
more than thirty thousands
NGOs in Bihar. According to
official sources nearly 10,000
NGOs exist only on paper.”

http://www.bihartimes.in/articles/anant/ngosinbihar.html

Bihar/India, Area: 98,940 km2 –
Population 82,998,509.



http://img.xcitefun.net/users/2012/04/291003,xcitefun-ngo.jpg



http://oxfamblogs.org/fp2p/wp-content/uploads/2013/11/new-cash-cow.jpg



Ain
Το 2004
καταγράφηκαν
31.585 ΜΚΟ στην
Ελλάδα!

http://kourdistoportocali.com/storage/photos/master/201402/askitso.jpg & http://bit.ly/Qb3gau

Greece, Area: 131.957 km2 – Population 10.815.187



20/02/2014



http://www.tanea.gr/news/greece/article/5095695/tholo-to-topio-gia-tis-mh-kybernhtikes-organwseis/





defend our work!

http://debmcalister.files.wordpress.com/2011/09/hard-to-defend-plagarism.jpg



1) γιατί μια ΜΚΟ αποτελεί το κοινό όραμα κάποιων ανθρώπων
που συνεργούν (και δημιουργούν μια νομική μορφή με ένα ΔΣ,
ΓΣ κτλ.) προς όφελος και άλλων ανθρώπων και αποτελούν το
μέσο έκφρασης / δραστηριοποίησης / διεκδίκησης των (όσο
πιο ξεκάθαροι οι σκοποί και στόχοι τόσο πιο ξεκάθαρη
απέναντι στα μέλη της και στη κοινωνία).
Εξ' ορισμού αποτελείται
από ένα κοινό που μια
ομάδα ανθρώπων
εκπροσωπεί (ΔΣ) και μια
ομάδα ανθρώπων
(εργαζόμενοι) καλείτε με
την τεχνογνωσία του να
κάνει όλα τα απαραίτητα
προκειμένου να αποτελεί
την έκφραση του και να
διεκδικεί εξ ονόματος του.

1) γιατί μια ΜΚΟ αποτελεί το κοινό όραμα κάποιων ανθρώπων
που συνεργούν (και δημιουργούν μια νομική μορφή με ένα ΔΣ,
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κάνει όλα τα απαραίτητα
προκειμένου να αποτελεί
την έκφραση του και να
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2) γιατί μια ΜΚΟ υπάρχει ώστε “εμείς” (ΔΣ, ΓΣ και εργαζόμενοι)
και “αυτοί” (οι πολίτες που θέλουν να είναι ενεργοί και
υιοθετούν τους σκοπούς και στόχους της οργάνωσης) να
γίνουμε ένα και όλοι μαζί να εκφραζόμαστε /
δραστηριοποιούμαστε / διεκδικούμε. Εάν “αυτοί” δεν γίνουν
εμείς τότε μια ΜΚΟ δεν αποτελεί την έκφραση /
δραστηριοποίηση / διεκδίκηση της κοινωνίας (και των μελών
της).



Why a transparency register?
It provides citizens with the information about
- who is engaged in activities aiming at influencing the EU

decision making process,
- which interests are being pursued,
- what level of resources are invested in these activities.
It offers a single code of conduct, binding all organisations
and self employed individuals which accept to “play by
the rules” in full respect of ethical principles.

A complaint and sanctions mechanism ensures the
enforcement of the rules and to address suspected breaches of

the code.
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http://images.natureworldnews.com/data/images/full/975/bees.jpg?w=600



“NGOs have always been
at the forefront of social
movements and changes.
The European Commission
greatly values their
willingness to act, their
independence and above
all their deep and genuine
concern for the well-being
of the communities theythey
serveserve..”

World NGO Day 2014 /
Mr. Andris Piebalgs –

European Commissioner for Development the
European Commission

“NGOs have always been
at the forefront of social
movements and changes.
The European Commission
greatly values their
willingness to act, their
independence and above
all their deep and genuine
concern for the well-being
of the communities theythey
serveserve..”

https://www.youtube.com/watch?v=kj8dG8MalbA



Η χώρα χρειάζεται ένα πλαίσιο για τη λειτουργία
των ΜΚΟ, αλλά δεν πρέπει να ελπίζουμε ότι ο
χώρος θα κανονιστεί με νόμους. Κάτι τέτοιο είναι
πρακτικά αδύνατον και είναι και αντίθετο με το
θεμέλιο της Κοινωνίας των Πολιτών, δηλαδή με το
δικαίωμα των πολιτών να συνασπίζονται ελεύθερα
και ανεξάρτητα για να διεκδικήσουν αυτό που
θεωρούν δίκαιο ή να προωθήσουν έναν (κατά την
κρίση τους) κοινωφελή σκοπό.
Οι ΜΚΟ ελέγχονται όταν οι κοινωνίες ωριμάζουν
και κάνουν κτήμα τους τη μη-κυβερνητική δράση.
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Χριστίνα Κονταξή

http://christinakontaxi.blogspot.com

Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn,

Scribd, Picasa, Slideshare …


