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ΙΔΡΥΜΑ
Η Ισπανική Ομάδα για την Ευρωπαϊκή Προώθηση (AEFE), εμπνευσμένη στον Χάρτη των Παρισίων, για μια νέα
Ευρώπη, ιδρύθηκε την 6η Σεπτεμβρίου του 1991, στην πόλη Βαρκελώνη, Καταλονία, Ισπανία.

ΟΡΓΑΝΑ
Τα όργανα της Ισπανικής Ομάδος για την Ευρωπαϊκή Προώθηση, αποτελούνται από:
•Διοικητικό Συμβούλιο
•Συμβουλευτική Επιτροπή
•Σύγκλητο

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦ ΕΣ
Η Ισπανική Ένωση για την Ευρωπαϊκή Προώθηση (AEFE) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που έχει
εγγραφεί στο μητρώο των ενώσεων της Γενικής Τεχνικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών με τον αριθμό:
105.085.
Ομοίως, είναι αναγνωρισμένη από την Gener alitat de Catalunya (Τοπική Κυβέρνηση της Καταλονίας) και
εμφανίζεται στο Μητρώο Αναγνωρισμένων Ενώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δικαίου και Νομικών Προσώπων,
του Τοπικού Καταλανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τον αριθμό: 13.025.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
Σταυρός από οκτώ άκρα σε γαλάζιο ανοικτό χρώμα. Στο κέντρο, επάνω στο γαλάζιο της Ευρώπης, τα άστρα της
Ευρωπαϊκής Έ νωσης. Στην αριστερή πλευρά και αγκαλιάζοντας τον σταυρό, λαμπαδηφορώντας στο χέρι το
σύμβολο της Ειρήνης και στα δεξιά, λαμπαδηφορώντας σε δρυ το σύμβολο της δύναμης. ' Όλα αυτά χαραγμένα σε
χρυσό.

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ
Η Ισπανική Έ νωση για την Ευρωπαϊκή Προώθηση AEFE, έχει καταχωρημένα: Όνομα, Διακριτικό,
Δραστηριότητες και Πνευματική Ιδιοκτησία, σε όλες τις αντίστοιχες εθνικές και διεθνείς επιγραφές.
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MΟΝΤΕΛΟ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ

Την 21 Νοεμβρίου του 1990, τα κράτη που ανήκουν στην Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην
Ευρώπη (CSCE)  Aυστρία, Βέλγιο, Βατικανό, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ισπανία, Ιρλανδία, Iσλανδία, Ισπανία, Iταλία, Κύπρος, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Mάλτα, Mόνακο,
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία (Έ νωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών
Δημοκρατιών), Σερβία και Μαυροβούνιο {πρώην Γιουγκοσλαβία}, Σλοβακία, Σαν Μαρίνο, Σουηδία, Τσεχική
Δημοκρατία, Tουρκία και Φ ινλανδία  υπέγραψαν από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον
Καναδά την συμφωνία.

Οι υπογράφουσες χώρες αυτής της ιστορικής συμφωνίας δέχθηκαν την δέσμευση του να προωθήσουν την
δημοκρατία σαν μοναδικό σύστημα διακυβέρνησης, να προστατεύσουν την πολιτιστική, γλωσσική και θρησκευτική
κληρονομιά των εθνικών μειονοτήτων και να σεβαστούν την ατομική ελευθερία των πολιτών.

Η Ισπανική Έ νωση για την Προώθηση της Ευρώπης (AEFE) δημιουργήθηκε λίγους μήνες μετά, εμπνεύσθηκε από
τις ίδιες αρχές του Χάρτη των Παρισίων. Οι προωθητές της ήταν πεπεισμένοι ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες, είναι οι
μοναδικοί που μπορούν να καθορίσουν τους αναγκαίους δεσμούς για να εγγυηθούν μια Ευρώπη εν ειρήνη,
ενισχύοντας τις δημοκρατικές αξίες και τον αυστηρό σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Φ ΙΛΟΣΟΦ ΙΑ

Η Ισπανική Έ νωση για την Ευρωπαϊκή Προώθηση (AEFE), ιδρύθηκε το 1991, στην Βαρκελώνη, (Ισπανία),
ακολουθώντας τις προδιαγραφές και το πνεύμα του “Χάρτη των Παρισίων για τη νέα Ευρώπη”, υπογεγραμμένου
από τα 32 Ευρωπαϊκή κράτη, συν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, που ανήκουν στην Επιτροπή για την
Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (CSCE).

Η AEFE επιθυμεί την κατασκευή της “ Eυρώπης των αξιών” , ενώ προωθεί έναν “ παγκοσμιοποιημένο
Ευρωπαϊσμό” , Οι προσπάθειες και εργασίες της δεν λαμβάνουν κανενός είδους επιχορήγηση.

Η Ισπανική Έ νωση για την Προώθηση της Ευρώπης (AEFE), έχει σαν στόχους:
∙ Να συνεισφέρει για μια μεγαλύτερη προσέγγιση και ένωση όλων των λαών, πολιτισμών και εθνών της Ευρώπης,
∙ Να προωθήσει την ανταλλαγή και την κοινή γνώση μεταξύ αυτών, των πολιτισμών και των παραδόσεών τους,
∙ Να παρακινεί στην Ισπανία και σε όλα τα έθνη της Ευρώπης, την ιδέα του “ Ευρωπαϊσμού” σαν αξία υπερεθνική.
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Η Ισπανική Έ νωση για την Προώθηση της Ευρώπης (AEFE), εργάζεται για να αδελφώνει όλους τους ανθρώπους με
καλή θέληση, με ευρείες εικόνες της ανθρωπότητας  δίχως διάκριση της χώρας, γλώσσας, ράτσας, θρησκείας,
πεποιθήσεων, ιδεολογίας, κλπ. που αγωνίζονται για να φτιάχνουν μια Ευρώπη σε ειρήνη, ελευθερία, αλληλεγγύη
και ομόνοια και που συνεισφέρουν στο να βάζουν στην πρακτική τις αξίες που μας ενώνουν.

Αυτός ο θεσμός, πιστεύει ότι τα πρόσωπα είναι τα μοναδικά που μπορούν να ενώσουν την Ευρώπη, με τρόπο
αποτελεσματικό, ενισχύοντας και στηρίζοντας την δημοκρατία, ο ίδιος σεβόμενος, αλλά και κάνοντας να γίνονται
σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και προκαλώντας την ανοχή, χωρίς επιφυλάξεις. Eίναι απαραίτητο το να
επιτευχθεί η ενότητα της Ευρώπης, άνθρωπο με άνθρωπο, για να γίνει μια Ευρώπη εν ειρήνη, σε ένα πλαίσιο
δημοκρατικό ελευθερίας, αλληλεγγύης και ομόνοιας.

Η Ισπανική Έ νωση για την Προώθηση της Ευρώπης (AEFE), στα πρώτα 15 έτη δραστηριότητας, έχει οργανώσει
διαφορετικές ενέργειες χαρακτήρα εθνικού και διεθνούς, με την επέμβαση ξεχωριστών προσωπικοτήτων στις
Τέχνες, τις Επιστήμες και τα Γράμματα. Στις Επίσημες Εκδηλώσεις Επίδοσης Διακρίσεων, θέλει να βραβεύσει
προσωπικότητες που έχουν ξεχωρίσει στην εργασία τους και στην σταδιοδρομία τους στην ένωση των λαών και των
προσώπων.

Ξεχωρίζουμε τις πιο σημαντικές δραστηριότητες:

Ενέργειες με κοινωφελούς σκοπούς  Επίσημες εκδηλώσεις επίδοσης διακρίσεων (*)  Διαγωνισμός ζωγραφικής υπό
την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  Συναυλίες χορωδιών και ορχηστρών  Συνέδρια που παρουσιάζονται
από διεθνείς προσωπικότητες  Μαθήματα πληροφορικής  Τομεακές εκδρομές  Εκδηλώσεις σεβασμού σε
προσωπικότητες  Καταθέσεις τιμητικών γραβατών και στην σημαία διαφορετικών οργανισμών  Στρογγυλό
τραπέζι, που διευθύνονται από τα μέλη των Βασιλικών Ακαδημιών ή Καλών Γραμμάτων  Διεθνή τουρνέ για Γκολφ
 Ταξίδια για Αδελφοποίηση Πόλεων  Επισκέψεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
(*) Μεταξύ μιας εκατοντάδας προσωπικοτήτων που έχουν διακριθεί από την AEFE, που αντιπροσωπεύονται από
τις Τέχνες, τις Επιστήμες και τα Γράμματα (Καλλιτέχνες και διανοούμενοι), Πολιτικοί, Πρόεδροι Κοινοβουλίων,
Υπουργοί, Στρατηγοί και Ναύαρχοι, Καρδινάλιοι και Μητροπολίτες, Βραβεία Νόμπελ, Βραβεία από τους Πρίγκιπες
της Αστούριας, Πρεσβευτές και Πρόξενοι, Πρυτάνεις και Καθηγητές Πανεπιστημίου, Vips του Επιχειρηματικού
κόσμου, κτλ.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Οι πυλώνες όπου στηρίζεται η ενέργεια της Ισπανικής Έ νωσης Ευρωπαϊκής Προώθησης είναι:
•Ιδεολογία
•Δεοντολογικός κωδικός
•Ηθική

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Έ νωση της Ευρωπαϊκής Προώθησης, άξιζε την διεθνή αναγνώριση και αντιπροσωπεύει στην
Ισπανία, δια μέσω του Προέδρου της, τις διαφορετικές φημισμένες Ευρωπαϊκές Ενώσεις.

ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ
Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την AEFE σε 3 γλώσσες: τα Ισπανικά, Καταλανικά και Αγγλικά. Αν θέλετε να
μας έρθει η όποια σύσταση, ή αίτηση στην Ισπανική Ένωση για την Προώθηση της Ευρώπης την AEFE,
παρακαλούμε μην αμφιβάλλετε να το κάνετε. Σας απαντούμε το συντομότερο δυνατόν δια μέσω της ομάδος μας
επαγγελματιών. Χίλια ευχαριστούμε που έρχεστε σε επαφή μαζί μας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας www.aefe.es είναι προστατευμένα από την Ισπανική νομοθεσία περί των
πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων προς όφελος της AEFE, απαγορεύοντας την χρήση με εμπορικούς
σκοπούς και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή και/ ή επεξεργασία, ολική ή μερική, ούτε η
πληροφορική μετατροπή των, η διανομή, μετάδοση, αλλαγή, τροποποίηση ή απεγκατάσταση, κλπ. δίχως
προηγούμενη άδεια εγγράφως του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αντιγραφής θα κινούμεθα νομικώς
προς την υπεράσπιση της AEFE.
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