
To Deputy Minister of Finance, Theodoros Skylakakis 
 
CC: 
  
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis 
Minister of Finance, Christos Staikouras 
The European Commission Recovery and Resilience Task Force (RECOVER) 
  
Athens, Tuesday 23rd March 2021 
  
Open letter about the Greek Recovery and Resilience Plan: opacity and lack of 
participation 
  
Dear Mr. Minister, 
  
The signatory Civil Society Organisations would like to express our concerns about the opacity in 
the design and adoption of the Greek Recovery and Resilience Plan. The EU recovery plan is a 
huge opportunity for member states to address the economic and social consequences of the 
Covid-19 pandemic and to create greener and fairer societies that are resilient to future 
challenges. At this critical time when the pandemic is affecting millions of lives and especially the 
most vulnerable populations, it is very important that such an opportunity is not missed. 
  
The absence of broad social participation in the formulation of the Recovery and 
Resilience Plan worries us intensely. We recall that under Article 18.4 (q) of the Recovery and 
Resilience Facility Regulation, member states must include "a summary of the consultation 
process carried out with local and regional authorities, social partners, civil society organisations, 
youth organisations and other relevant stakeholders for the preparation and implementation of 
the plan and information on how the input of stakeholders is reflected in the plan." 
  
So far however, planning procedures for the Recovery and Resilience Plan have starkly 
contrasted the spirit of this regulation. More specifically: 

1. The virtual public consultation on the "Strategic Directions of the National Recovery and 
Resilience Plan" posted by the Ministry of Finance on 25 November 2020 consisted only 
of a general text with unclear terms and lacked a roadmap for implementation. As such, it 
is impossible for interested parties to thoroughly evaluate the proposal since the complete 
draft submitted by Greece to the European Commission has not been made publicly 
available.  

2. Greece sent the draft Recovery and Resilience Plan to the European Commission before 
the end of the public consultation period, thus it excluded the feedback submitted by civil 
society during the consultation process.  

3. The public consultation report has not been published and we have not received any 
information on if and how the proposals we submitted were taken into account in revising 
the plan, when the revisions will be complete, or what the next steps will be.  

4. We remain in the dark regarding procedures for submitting the final draft to the EU as well 
as whether stakeholders will be given the opportunity to provide feedback on the final text, 
which will outline how resources will be allocated. We are concerned that submitting the 
final plan for public consultation only at the end of the revision process will exclude Greek 
society from substantially contributing to the plan’s development.  



 
For all the above reasons, we respectfully insist on full transparency regarding the 
development of sustainable recovery policies, both for the sake of monitoring and 
accountability and in order to keep the citizenry informed, which are essential for their 
successful implementation. 
 
Mr. Minister, the recent crises (economic, refugee, pandemic) have deepened social inequalities 
in our country and require us to make radical changes to mitigate their effects on society. Greece 
should prioritise social inclusion by targeting typically overlooked populations such as 
impoverished households, the homeless, migrants, and refugees. The country also needs to 
invest in stronger social and labour policies and in public health with an emphasis on prevention, 
education and culture. The digital transition is an essential tool for achieving these goals. At the 
same time, measures must be taken to protect the environment and reduce the effects of climate 
change in order to prevent future crises and ensure a swift transition to a green and just economy.  
  
To do this, the Greek government must: 
  

● Invite broader swaths of society, and in particular civil society with relevant 
knowledge and experience, to submit proposals that will be integrated into the “Strategic 

Directions of the National Recovery and Resilience Plan” 

● Prepare a detailed action plan outlining proposed programmes, objectives, beneficiaries 
and expected impact, which includes valid environmental, social and economic indicators 
to assess the projects’ progress based on the stated priorities. All programmes and 
objectives must meet the following criteria: 
-Ensure a sustainable future 
-Contribute to social justice  
-Safeguard our fundamental rights 

● Ensure a meaningful participation of all stakeholders, including civil society 
organisations, in the design, implementation and monitoring of the Recovery and 
Resilience Plan. This process must take place before the government submits its plan at 
the end of April 2021 

● Improve clarity and transparency around the Recovery and Resilience Plan. This 
includes publicising available funding instruments and outlining priorities at both the EU 
and national levels.  Regular information exchange sessions with stakeholders and citizen 
information campaigns are also necessary, among other things. 

We consider the above measures necessary not only for the proper use of available public 
resources but also in order to garner citizen support for the initiative. Finally, we emphasise that 
for the Recovery and Resilience Plan to have a positive effect, it should not be seen as a stand-
alone initiative. Rather, it should constitute part of a horizontal and coordinated effort to strengthen 
public policies that, combined with other initiatives and funding opportunities, will lead us to a 
better and more sustainable future. Policies and programmes that do not align with the plan but 
lead us astray from strategic objectives agreed upon by the EU, must be ruled out or redesigned 
in a manner that supports a green and fair recovery. 
  
We remain at your disposal for any discussion and contribution to the formulation of a national 
recovery plan that reflects Greece’s real needs for a sustainable and socially just future. 
  
Yours sincerely, 



  
The undersigned organisations 
 
1.  ActionAid Hellas 
2.  Lesvos Solidarity  
3.  NPCP “Me Alla Matia” 
4.  Άνεμος Ανανέωσης 
5. ANTIGONE-Information and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non 
Violence 
6.  ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών 

7. ARSIS-Association for the Social Support Youth 
8. Better Days Greece 
9. Doctors of the World Greece  
10. Changemakers Lab 
11. Common Ground Greece 
12. Network for Children’s Rights 
13. Δίκτυο Μέλισσα  
14. Action for Wildlife 
15. ECHO100PLUS 
16. Ecocity 
17. Greek Housing Network 
18. Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ 
19. Greek Council for Refugees (GCR) 
20. Greek Forum of Migrants 
21. Greek Forum of Refugees 
22. ELIX 
23. Emfasis Foundation 
24. Fenix-Humanitarian Legal Aid 
25. Food On  
26. Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity 
27. GIVMED  
28. Greenpeace Greece 
29. HIAS 
30. HIGGS 
31. HumanRights360 
32. Thalassa of Solidarity 
33. Ithaca 
34. International Rescue Committee (IRC) 
35. Irida Women's Center 
36. Centre for Research on Women’s Issues “Diotima” 
37. MEDASSET 
38. Μεσογειακό Ινστιτούτο για την Φύση και τον Άνθρωπο-MedINA 
39. METAdrasi-Action for Migration and Development 
40. Mobile Info Team (MIT) 
41. Boroume 
42. Odyssea 
43. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
44. Οικολογική Κίνηση Δράμας 
45. Ecological Movement of Thessaloniki 
46. Organization Earth 
47. SOS Children’s Villages 



48. Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)  
49. Schedia Street Magazine 
50. People Behind 
51. Praksis 
52.  Promitheas   
53.  Refugee Rights Europe 
54. Samos Volunteers 
55. SolidarityNow 
56. Steps 
57.  Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος “Προμηθέας” 
58.  Society for the Care of Minors and Youth  
59. Greek Association of People Living with HIV “Positive Voice”, 
60. Σύλλογος Τουλίπα Γουλιμή  
61. Symbiosis-School of Political Studies in Greece, affiliated to the Council of Europe Network 
of Schools 
62. Association of Social Responsibility for Children and Youth -Skep    
63. Syn-eirmos NGO of Social Solidarity 
64. Terre des hommes Hellas 
65. The Bee Camp 
66. The Green Tank 
67. Friends of Monte 
68. Velos Youth 
69. We are Solomon 
70. WWF Greece 

  
  



Προς:  

 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη 

 

Κοινοποίηση:  

 

1. Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
2. Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα 
3. Ειδική ομάδα της Επιτροπής για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα (RECOVER) 

 

    Αθήνα, Τρίτη 23 Μαρτίου 2021  

 

Ανοιχτή επιστολή για το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: αδιαφάνεια και 

έλλειψη συμμετοχής 

 

Αξιότιμε κ. Αναπληρωτή Υπουργέ, 

 

Οι υπογράφουσες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών θα θέλαμε να εκφράσουμε τις 

ανησυχίες μας σχετικά με την αδιαφάνεια κατά το σχεδιασμό και την υιοθέτηση του Ελληνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ είναι μια τεράστια ευκαιρία 

για τα κράτη μέλη ώστε, αφενός, να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19 και, αφετέρου, να δημιουργήσουν πιο πράσινες και 

δίκαιες κοινωνίες, ανθεκτικές σε μελλοντικές προκλήσεις. Αυτή την κρίσιμη περίοδο που η 

πανδημία επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές και κυρίως τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, 

είναι πολύ σημαντικό μια τέτοια ευκαιρία να μην πάει χαμένη. 

 

Η απουσία ευρείας κοινωνικής συμμετοχής στη διαμόρφωση του Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας μάς προβληματίζει έντονα. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το άρθρο 18.4 

(στοιχείο ιζ) του κανονισμού για το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) τα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμπεριλάβουν «περίληψη της διεξαχθείσας σύμφωνα με το εθνικό νομικό 

πλαίσιο διαδικασίας διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς 

εταίρους, τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, τις οργανώσεις νεολαίας και άλλους 

σχετικούς συμφεροντούχους, και τον τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο 

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας οι απόψεις που διατυπώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη».  

 

Εντούτοις, οι μέχρι στιγμής διαδικασίες σχεδιασμού του Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα του κανονισμού. Πιο 

συγκεκριμένα: 

1) Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τις «Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Ελληνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Οικονομικών που αναρτήθηκε στις 25 

Νοεμβρίου 2020 αφορά σε ένα γενικό κείμενο, με ασαφείς όρους και απουσία οδικού χάρτη 

υλοποίησης, βάσει του οποίου είναι αδύνατη η ουσιαστική αξιολόγηση της ελληνικής πρότασης 

απο τα ενδιαφερόμενα μέρη, αφού και το πλήρες προσχέδιο που κατέθεσε η Ελλάδα στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχει δημοσιευθεί.    



2) Η Ελλάδα έστειλε το προσχέδιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πριν ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση, σηματοδοτώντας έτσι την πλήρη απουσία 

συμπερίληψης των σχολίων της Κοινωνίας των Πολιτών που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας αυτής.    

3) Δεν έχει δημοσιευθεί η έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης και αυτή τη στιγμή  δεν έχουμε 

ενημέρωση για το πώς και εάν χρησιμοποιήθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν, πότε θα 

ολοκληρωθεί η συγγραφή των τελικών στρατηγικών κατευθύνσεων του σχεδίου αλλά ούτε και τα 

επόμενα βήματα. 

4) Παραμένουμε στο σκοτάδι για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για  το τελικό σχέδιο που 

θα κατατεθεί στην ΕΕ, όπου θα περιγράφονται οι δράσεις στις οποίες πρόκειται να κατανεμηθούν 

οι πόροι, καθώς και για το αν θα δοθεί  η ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να τοποθετηθούν 

συγκεκριμένα επί του κειμένου. Ενδεχόμενη κατάθεση του τελικού σχεδίου σε δημόσια 

διαβούλευση στο τέλος της διαδικασίας εκπόνησής του, θα θέσει συνολικά την ελληνική κοινωνία 

προ τετελεσμένων, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα συμβολής και συμμετοχής στο τελικό σχέδιο.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η τήρηση της αρχής της 

διαφάνειας τόσο για λόγους λογοδοσίας και παρακολούθησης όσο και για την ενημέρωση 

των πολιτών, είναι εκ των ων ουκ άνευ για μια επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή 

πολιτικών και μέτρων βιώσιμης ανάκαμψης.   

Κύριε Υπουργέ, οι πρόσφατες κρίσεις (οικονομική, προσφυγική, πανδημία) έχουν ανοίξει την 

ψαλίδα των κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα μας, η οποία χρειάζεται ριζικές αλλαγές για να 

μπορέσει να αντιμετωπίσει την επίπτωση αυτών στην κοινωνία ενσωματώνοντας ομάδες που 

βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό όπως είναι τα νοικοκυριά σε εισοδηματική φτώχεια, οι άστεγοι, οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες. Η χώρα χρειάζεται να επενδύσει σε κοινωνικές και εργασιακές 

πολιτικές, στη δημόσια υγεία δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, την παιδεία και τον πολιτισμό.  Η 

ψηφιακή μετάβαση αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Ταυτόχρονα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα προστατέψουν το περιβάλλον και θα περιορίσουν 

τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αποτρέποντας μελλοντικές κρίσεις και πετυχαίνοντας μια 

δίκαιη και πράσινη μετάβαση. 

 

Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο η ελληνική κυβέρνηση: 

 

● να προσκαλέσει ευρύτερα κομμάτια της κοινωνίας και ειδικότερα της Κοινωνίας 
των Πολιτών  με σχετική γνώση και εμπειρία, να καταθέσουν προτάσεις και να 
εξασφαλίσει την ενσωμάτωσή τους στις Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Ελληνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

● να ετοιμάσει ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης, με προτεινόμενα προγράμματα, στόχους, 
ωφελούμενους και επιθυμητά αποτελέσματα καθώς και με έγκυρους περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες που θα αξιολογούν την πρόοδο του σχεδίου με βάση 
τις πολιτικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί. Όλα τα προγράμματα και οι στόχοι θα  
πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 
-να διασφαλίζουν ένα βιώσιμο μέλλον 

-να συμβάλλουν στην κοινωνική δικαιοσύνη και  



-να διαφυλάσσουν τα θεμελιώδη μας δικαιώματα 

● να διασφαλίσει την ουσιαστική συμμετοχή στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Αυτή η 
διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει πριν η κυβέρνηση καταθέσει τις επίσημες προγραμματικές 
προτάσεις της στα τέλη Απριλίου 2021 

● να αυξήσει τη σαφήνεια και τη διαφάνεια γύρω από το Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων και 
προτεραιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ καθώς και σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζονται μεταξύ άλλων, 
τακτικές συνεδρίες ανταλλαγής πληροφοριών με ενδιαφερόμενους φορείς και εκστρατείες 
ενημέρωσης των πολιτών. 
 

Θεωρούμε τα παραπάνω μέτρα απαραίτητα για τη σωστή χρήση των διαθέσιμων δημόσιων 

πόρων αλλά και για την υποστήριξη του σχεδίου από τους πολίτες. Τέλος, τονίζουμε ότι για να 

έχει θετικά αποτελέσματα το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως 

μια μεμονωμένη πρωτοβουλία αλλά μια οριζόντια και συντονισμένη προσπάθεια που θα 

συνδυαστεί και με άλλες πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την ενίσχυση πολιτικών 

που θα μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον. Πολιτικές και προγράμματα εκτός 

του σχεδίου, που οδηγούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις από τους συμφωνημένους από την ΕΕ 

στρατηγικούς στόχους του, πρέπει να αποκλειστούν ή να ανασχεδιαστούν με γνώμονα τη 

συμβολή τους σε μία πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συζήτηση και συμβολή στη διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου 

ανάκαμψης που θα αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες για ένα βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο 

μέλλον. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Οι υπογράφουσες οργανώσεις 

 

1. ActionAid Ελλάς 

2. Αλληλεγγύη Λέσβου 

3. ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια” 

4. Άνεμος Ανανέωσης 

5. ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την     Οικολογία, την 

Ειρήνη και τη Μη Βία 

6. ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών 

7. ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

8. Better Days Greece 

9. Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 

10. Changemakers Lab 

11. Common Ground Greece 

12. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

13. Δίκτυο Μέλισσα   

14. Δράση για την Άγρια Ζωή 



15. ECHO100PLUS 

16. Ecocity 

17. Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία 

18. Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ 

19. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) 

20. Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών 

21. Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων          

22. ΕΛΙΞ 

23. Emfasis Foundation 

24. Fenix-Humanitarian Legal Aid 

25. Food On  

26. Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity 

27. GIVMED  

28. Greenpeace Ελλάδα 

29. HIAS 

30. HIGGS 

31. HumanRights360 

32. Θάλασσα Αλληλεγγύης 

33. ΙΘΑΚΗ 

34. International Rescue Committee (IRC) 

35. ‘Iριδα-Κέντρο Γυναικών Λυδία Σιαπαρδάνη 

36. Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών “Διοτίμα” 

37. MEDASSET 

38. Μεσογειακό Ινστιτούτο για την Φύση και τον Άνθρωπο-MedINA 

39. ΜΕΤΑδραση-Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη 

40. Mobile Info Team (MIT) 

41. Μπορούμε 

42. Odyssea 

43. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 

44. Οικολογική Κίνηση Δράμας 

45. Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης 

46. Οργάνωση Γη 

47. Παιδικά Χωριά SOS 

48. Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)  

49. Περιοδικό δρόμου «Σχεδία» 

50.  People Behind 

51.  Praksis 

52.  Προμηθέας 

53.  Refugee Rights Europe 

54. Samos Volunteers 

55. SolidarityNow 

56. Steps 

57.  Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος “Προμηθέας” 

58.  Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ) 



59. Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος “Θετική Φωνή” 

60. Σύλλογος Τουλίπα Γουλιμή  

61. Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης 

62. Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους - Σ.Κ.Ε.Π 

63. Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης 

64. Terre des hommes Hellas 

65. The Bee Camp 

66. The Green Tank 

67. Φίλοι του Μόντε 

68. Velos Youth 

69. We are Solomon 

70. WWF Ελλάς 

  

 

 

 
  
  

  
  
  

            
 

 

  
  
 

 

  
 
 
 
 
 


