
                     

                                     
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

∆ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

   

 

 

 

 

                                                 

 

Αθήνα 3/2/2022 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΚΕ∆Ε – ΕΕΤΑΑ – Hope genesis για την 

αντιµετώπιση της υπογεννητικότητας 

 

 
 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψε σήµερα ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε 

∆ηµήτρης Παπαστεργίου, ο διευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ Σπύρος 

Σπυρίδων και ο πρόεδρος της HOPE genesis Στέφανος Χάνδακας. 

 
 

Στην    υπογραφή    παρέστησαν    ο    πρόεδρος    της    ΕΕΤΑΑ    ∆ηµήτρης 
 

Μαραβέλιας και η αντιπρόεδρος 
της ΕΕΤΑΑ Εύα Γκόγκου. 

 

 
 

Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι η 

προώθηση της συνεργασίας σε 

ερευνητικό και εκπαιδευτικό 

επίπεδο για την επίτευξη 

στρατηγικών στόχων που αφορούν 

την αντιµετώπιση του προβλήµατος της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα η συνεργασία αφορά στη διαµόρφωση πλαισίου κοινής δράσης για 

την προώθηση κοινών ενεργειών όπως: 

• την ανάπτυξη, υποστήριξη και υλοποίηση καινοτόµων δράσεων για την 

αντιµετώπιση της υπογεννητικότητας 

• την συµµετοχή σε κοινές ερευνητικές και επιµορφωτικές δράσεις και 

ολιστικές παρεµβάσεις για την εξάλειψη του κοινωνικού στίγµατος που 

σχετίζεται µε την υποβοηθούµενη αναπαραγωγή και την εκπαίδευση 

των νέων για την αναπαραγωγική υγεία ως µέρος του οικογενειακού 

τους προγραµµατισµού 



• την    προσέλκυση    χρηµατοδότησης    από    ανταγωνιστικά    Εθνικά, 

Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή ερευνητικά έργα σε συνεργασία µε ∆ιεθνείς 

Ερευνητικούς   Οργανισµούς,   Φορείς   Τοπικής   Αυτοδιοίκησης   και 

Τοπικής Ανάπτυξης, Κοινωνικούς Φορείς, καθώς και Ιδρύµατα στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό 

• την   παροχή   προγραµµάτων   δια   βίου   µάθησης   και   on   line 

προγραµµάτων 

• τη   διοργάνωση   συνεδρίων,   συµποσίων,   σεµιναρίων   και   άλλων 

εκδηλώσεων αµοιβαίου ενδιαφέροντος 

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, διάρκειας πέντε ετών, έχει κοινωφελή και 

εθελοντικό χαρακτήρα και δεν περιέχει οικονοµικό αντικείµενο. 

 
 

Αµέσως   µετά   την   υπογραφή   
ο   πρόεδρος   της   ΚΕ∆Ε   
∆ηµήτρης 

 

Παπαστεργίου  δήλωσε: 
 

Θωρώ πραγµατικά την 

υπογεννητικότητα ως το υπ’ 

αριθµόν ένα εθνικό ζήτηµα. 

Υποχρέωσή µας είναι να 

φτιάξουµε πόλεις φιλικές στο παιδί και στην οικογένεια, πόλεις µε παιδικούς 

και βρεφικούς σταθµούς, πόλεις µε πάρκα και παιδικές χαρές, πόλεις που 

δεν θα φοβάσαι να αφήσεις το παιδί σου να κινηθεί και να ζήσει. 

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράψαµε σήµερα το Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε την 

ΕΕΤΑΑ και τη HOPE genesis. Η πρώτη κίνηση ήταν η δράση που έγινε στην 

Κάσο το προηγούµενο Σαββατοκύριακο µε την ανακοίνωση της χορηγίας 

παιδικού σταθµού. Οι παιδικοί σταθµοί όµως θέλουν και παιδιά. Και σε αυτό 

οφείλουµε να βοηθήσουµε όλοι, ο καθένας από την πλευρά του». 

 
 

Ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ ∆ηµήτρης Μαραβέλιας δήλωσε σχετικά: 
 

 
 

Με πολύ χαρά σήµερα υπογράψαµε ένα Πρωτόκολλο Συνεργασίας η ΕΕΤΑΑ, 

η ΚΕ∆Ε και η HOPE genesis για να κάνουµε πράξη την παροχή βοήθειας και 

στην πιο αποµακρυσµένη περιοχή της πατρίδας µας, όπως είναι τα µικρά 

ακριτικά  νησιά  και οι  ορεινή  δήµοι  για  την  αντιµετώπιση  της 

υπογεννητικότητας.  Το  δηµογραφικό,  ίσως  είναι  το  µεγαλύτερο  πρόβληµα 



που αντιµετωπίζουµε. Αυτή η συνεργασία µόνο βοήθεια και καλό έχει να 

προσφέρει. 

 
 

Ο πρόεδρος της HOPE genesis Στέφανος Χάνδακας δήλωσε: 
 

 
 

Ευχαριστώ τον πρόεδρο της ΚΕ∆Ε, τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα 

σύµβουλο της ΕΕΤΑΑ, καθώς και όλους τους συντελεστές, για τη σύναψη 

αυτής της πολλά υποσχόµενης συνεργασίας. Με τη σύµπραξη ∆ηµοσίου και 

Ιδιωτικού φορέα, ακαδηµαϊκών και της Κοινωνίας των Πολιτών, προχωράµε 

µαζί, στη  διαµόρφωση ενός πλαισίου κοινής δράσης µε σκοπό την 

αντιµετώπιση  της  υπογεννητικότητας  στην  Ελλάδα  και  τη  στήριξη  της 

ελληνικής οικογένειας. 

 
 
 
 
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 


