
 

 

                                                 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μνημόνιο συνεργασίας Ε.Ε.Τ.Α.Α. και Action Aid Ελλάς 

Αθήνα, 3/2/2022 

Μνημόνιο συνεργασίας, υπεγράφη, την 

Τρίτη 1
η
 Φεβρουαρίου 2022, μεταξύ της 

Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης 

και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) και της 

διεθνούς οργάνωσης της κοινωνίας των 

πολιτών Action Aid Ελλάς. 

Υπενθυμίζουμε ότι, Η ActionAid Ελλάς 

είναι μια ανεξάρτητη διεθνής οργάνωση 

της κοινωνίας των πολιτών, που 

αγωνίζεται κατά της φτώχειας και της 

αδικίας στην Ελλάδα και σε όλο τον 

κόσμο. Από το έτος 1972 εκπαιδεύει ανθρώπους και στηρίζει ολόκληρες κοινότητες για 

να διεκδικούν μια ζωή με αξιοπρέπεια και έναν κόσμο πιο δίκαιο για όλες και όλους. 

Στην Ελλάδα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το έτος 1998 με το Πρόγραμμα Αναδοχής. 

Το έτος 2017 ιδρύθηκε το Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα, το οποίο στηρίζει τους 

συνανθρώπους μας, που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και κοινωνικό 

αποκλεισμό, μέσα από ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προγραμμάτων που 

προσφέρονται δωρεάν. Ακόμη, το έτος 

2020 ιδρύθηκε το Κέντρο της ActionAid 

στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προωθεί την 

απασχολησιμότητα και την ενεργό 

συμμετοχή των νέων στην πολιτική, 

οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης, 

μέσω του εθελοντισμού και της τέχνης.  

Το Μνημόνιο συνεργασίας αποτελεί το 

επιστέγασμα της μέχρι σήμερα 

συνεργασίας των φορέων και εστιάζεται 

στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη Νεολαία, αξιοποιώντας την 

τεχνογνωσία, την εμπειρία, τις υποδομές, τις συνέργειες και τις δυνατότητές τους, προς 

όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Τοπικής Ανάπτυξης και της Κοινωνίας των Πολιτών. 



 

 

 Το Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) Δημήτρης 

Μαραβέλιας και Σπύρος Σπυρίδων αντίστοιχα και ο Γενικός Διευθυντής της Action Aid 

Ελλάς, Γεράσιμος Κουβαράς. 

 

Φωτο 1 : ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., Σπύρος Σπυρίδων (αριστερά) και ο Γενικός Διευθυντής 

της Action Aid Ελλάς, Γεράσιμος Κουβαράς (δεξιά) 

Φωτο 2 : ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., Σπύρος Σπυρίδων (αριστερά), ο Γενικός Διευθυντής της 

Action Aid Ελλάς, Γεράσιμος Κουβαράς (στη μέση) και ο  Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., Δημήτρης 

Μαραβέλιας   (δεξιά) 

 


