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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής 

 εργασίας, στην Α2 τάξη του Λυκείου, στο 1ο τετράμηνο. Το θέμα με το οποίο 

ασχοληθήκαμε ήταν ο «Εθελοντισμός». Αφορμή για το θέμα μας στάθηκε ο 

προβληματισμός μας σχετικά με την στάση του σύγχρονου πολίτη απέναντι 

στον εθελοντισμό. Σε μία δύσκολη εποχή, σαν την σημερινή, στόχος μας είναι η 

μετάδοση των σκέψεών μας όσον αφορά στο θέμα του εθελοντισμού, καθώς και 

η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Η καθηγήτρια μας, Κα Δελλαπόρτα,  μας 

καθοδήγησε  πώς να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε, οι 

επιμέρους ομάδες, με  πραγματικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Σ’ αυτή την ερευνητική εργασία ασχοληθήκαμε με τον 

εθελοντισμό. Αρχικά, στο 1
ο
  κεφάλαιο, αναλύεται ο ορισμός του 

εθελοντισμού. Στη συνέχεια, στο 2
ο
 κεφάλαιο, αναφέρονται τα οφέλη του 

εθελοντισμού, τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία. 

Συνεχίζοντας, στο 3
ο
 κεφάλαιο, μνημονεύονται οι δυσλειτουργίες του 

εθελοντισμού ως θεσμός. Στο 4
ο
 κεφάλαιο αναλύονται λεπτομερώς τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εθελοντή. Στο 5
ο
 κεφάλαιο 

γνωστοποιείται το νομοθετικό πλαίσιο του εθελοντισμού. Στο 6
ο
 

κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του ακτιβισμού. Στο 7
ο
 κεφάλαιο  

αναφέρονται μερικές από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τόσο 

παγκοσμίως, όσο και στην Ελλάδα. Εν κατακλείδι, στο 8
ο
 και τελευταίο 

κεφάλαιο καταγράφονται οι προτεινόμενες κοινωνικές δράσεις της κάθε 

ομάδας. 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την 

ανιδιοτελή προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο 

καθένας από τους οποίους έχει τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. 

Παρόλα αυτά,  όλοι στοχεύουν στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Στη σημερινή κοινωνία,  ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος, 

που συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων - κοινωνικών, 

οικονομικών, περιβαλλοντικών - και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που 

δημιουργούνται είτε λόγω της αδυναμίας του κράτους είτε και λόγω της 

αδιαφορίας που επιδεικνύει το ανθρώπινο είδος. 

Στο πλαίσιο αυτό στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την 

εμφάνισή τους πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με πληθώρα εθελοντικών 

δράσεων και κύρια πεδία εφαρμογής το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις 

κοινωνικές υπηρεσίες. Σε κάθε πεδίο εφαρμογής οι μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, ανεξάρτητα από το αν έχουν μορφή ιδρύματος, αστικής / μη 

κερδοσκοπικής εταιρείας, σωματεία ή συλλόγους, στηρίζουν τη δράση τους 

στην εθελοντική προσφορά των μελών τους. 

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα 

εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα,  καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από 

κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει 

την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. 

Αυτοί ήταν και οι λόγοι για τους οποίους, ως τμήμα, επιλέξαμε να 

ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. 
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ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

  
1. Τι είναι ο εθελοντισμός;  

2. Ποια είναι τα οφέλη του εθελοντισμού για το άτομο και την κοινωνία; 

3. Ποια είναι τα όρια του εθελοντισμού σε σχέση με τις υποχρεώσεις του 

κράτους και ποιες δυσλειτουργίες μπορεί να παρουσιαστούν ;  

4 Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας; 

5. Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εθελοντή; 

6. Τι είναι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις; Τι είναι ο ακτιβισμός; 

7. Ποιες εθελοντικές οργανώσεις λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο, στη χώρα 

μας και στην περιοχή μας; 

8. Μπορούμε να οργανώσουμε μια δράση;  Ποιος θα είναι ο σκοπός;   

Πώς θα την προγραμματίσουμε;   

Πώς θα την προωθήσουμε στη σχολική κοινότητα;   

Πώς θα την υλοποιήσουμε;  Τι αποτελέσματα θα έχει;  

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Προκειμένου να απαντήσουμε στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, τα 

οποία τέθηκαν στην πρώτη συνάντηση του τμήματος, ακολουθήσαμε την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Χωριστήκαμε σε πέντε ομάδες και ανέλαβε κάθε 

ομάδα να διερευνήσει ορισμένα ερωτήματα. Στην ολομέλεια παρουσίαζε τα 

συμπεράσματά της και ακολουθούσε συζήτηση. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές 

όπως ο καταιγισμός ιδεών, η δημιουργική καλλιτεχνική έκφραση και η 

διερευνητική μέθοδος.  

Η διερεύνηση του θέματος πραγματοποιήθηκε με έρευνα στο διαδίκτυο. 

Παρακολουθήσαμε, επίσης, ένα εκπαιδευτικό βιντεάκι με συνεντεύξεις 

εθελοντών, που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αντλήσαμε 

αρκετά στοιχεία και ευαισθητοποιηθήκαμε σχετικά με τον εθελοντισμό. 
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ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

  

 Ο εθελοντισμός είναι ένας «θεσμός» πολύ υποτιμημένος στη σημερινή 

εποχή. στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, θα μπορούσε να γίνει πηγή σωτηρίας 

για ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. 

  

Εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής προσφορά, να «δίνω», αλλά να μην 

«ζητάω». Ο εθελοντισμός έχει ως στόχο να καλλιεργήσει την αλληλεγγύη και 

την ανθρωπιά που κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του. Με τον εθελοντισμό 

ευαισθητοποιούμαστε και βελτιώνουμε τον κόσμο, αφού γινόμαστε ενεργοί 

πολίτες. Δεν συμπεριφερόμαστε με ατομικισμό, αλλά με ομαδικό πνεύμα και 

πάνω απ’ όλα «γεμίζουμε» με θετικά συναισθήματα. Επίσης, συμβάλλουμε, στο 

μέτρο που μπορούμε, στην αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών θεμάτων. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι 

στάση ζωής και αφορά όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από κοινωνικές και 

οικονομικές διακρίσεις. 

  

Θεωρείται ότι ο εθελοντισμός διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: τον 

επίσημο και τον ανεπίσημο. Στον επίσημο την πρωτοβουλία αναλαμβάνει 

κάποιος Σύλλογος, Ίδρυμα ή Μη Κυβερνητική Οργάνωση, ένας επίσημος, 

θεσμοθετημένος φορέας. Από την άλλη μεριά, ο ανεπίσημος εθελοντισμός 

περιλαμβάνει την προσφορά κάποιου σε προσωπικό επίπεδο ή μέσα από άτυπες 

οργανώσεις πολιτών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ   

 

Τα οφέλη του εθελοντισμού 
Σε μια κοινωνία που καθημερινά διαπιστώνουμε ότι το ατομικό συμφέρον 

επικρατεί επί του συλλογικού, όπου το προσωπικό όφελος κυριαρχεί επί του 

κοινωνικού, ο εθελοντισμός  έρχεται για να προσδώσει στον ατομικισμό τη 

συλλογική και κοινωνική του διάσταση. Ο εθελοντισμός δίνει νόημα και 

περιεχόμενο σε πανανθρώπινες αξίες, λιγότερο ή περισσότερο ξεχασμένες, 

όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά, η αγάπη προς τον 

συνάνθρωπο. 

  

Το πεδίο δράσης του εθελοντισμού δεν είναι μόνο αυτό της κοινωνικής 

φροντίδας, αλλά πολύ μεγαλύτερο και ευρύτερο. Για παράδειγμα, πολλές 

εκστρατείες για θέματα αναλφαβητισμού, εμβολιασμών, πρόληψης και 
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ενημέρωσης, αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος στηρίχθηκαν και 

στηρίζονται στην εθελοντική εργασία και προσφορά.  

      Ο εθελοντισμός έρχεται να συμπληρώσει τη δημόσια δραστηριότητα, όπως 

αυτή εκφράζεται και υλοποιείται σε όλους τους τομείς. Καμιά από τις δράσεις 

αυτές δεν είναι ανταγωνιστική με την άλλη. Βεβαίως το κράτος έχει την κύρια 

ευθύνη να σηκώσει το βάρος σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως και θέλουμε και 

τιμούμε τη φιλανθρωπία, αλλά ο εθελοντισμός πέρα και πάνω από προσωπικά 

οφέλη, αποτελεί την υπέρτατη μορφή κοινωνικής δράσης και προσφοράς. 

  

Αποτελεί τον πλέον κατάλληλο οδηγό για να αλλάξουμε τη νοοτροπία 

των αγκυλωμένων κοινωνικών συμβάσεων και της απαξίωσης των ιδεών. Η 

ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος σήμερα, είναι επιτακτική ανάγκη, και 

πρέπει να έχει την αμέριστη ενθάρρυνση και υποστήριξη από όλους μας , έτσι 

ώστε να μπορέσει να αποδείξει και να διευκολύνει τη θέληση, την προσφορά 

και την αγάπη του κάθε ατόμου που θα ενταχθεί σε αυτή την κινητοποίηση.  Ο 

εθελοντισμός δεν είναι ζήτημα επιβολής. Είναι προσφοράς ψυχής. 

 

Εκτός των θετικών συνεπειών που απολαμβάνει αυτός που δέχεται τη 

δράση του εθελοντισμού, υπάρχουν οφέλη που αποκομίζουν τόσο οι ίδιοι οι 

εθελοντές, όσο και η κοινωνία. 

  

  

Α. Για το άτομο 

Ειδικότερα, σε επίπεδο γνώσεων ο εθελοντής βρίσκει την ευκαιρία να 

μάθει καινούργια πράγματα και να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες 

μέσω της συναναστροφής του με άλλους ανθρώπους. 

Υιοθετεί ηθικές αξίες και αρετές τις οποίες οφείλει να έχει κάθε 

άνθρωπος, δηλαδή μέσα από την κοινωνική και ανθρωπιστική του δράση ο 

άνθρωπος και πιο συγκεκριμένα ο εθελοντής γνωρίζει και εκτιμά καλύτερα τις 

αξίες του σεβασμού, της αγάπης, της αλληλεγγύης, της ανιδιοτέλειας, της 

συνεργασίας, της συνύπαρξης και της ανθρωπιάς. Δημιουργεί τα ορθά πρότυπα 

για τους υπόλοιπους ανθρώπους και ενδέχεται να αναθεωρήσει κάποια άλλα 

που είχε υιοθετήσει. 

  Σε επίπεδο συναισθημάτων ο εθελοντής νιώθει ολοκληρωμένος 

συναισθηματικά και ταυτόχρονα συγκινημένος.  Είναι σίγουρο πως, όταν ένας 

εθελοντής προκαλεί τη χαρά στους ανθρώπους που έχει επιλέξει να στηρίξει, 

νιώθει και ο ίδιος χαρά και ευχαρίστηση. 

Σε σχέση με την ανάπτυξη της κοινωνικότητάς του, ο εθελοντής 

βρίσκει την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθεί μέσω του ευεργετικού του έργου, το 

οποίο αντιμετωπίζεται θετικά από την πλειοψηφία μιας χώρας. Σε μερικές 

περιπτώσεις έρχεται σε επαφή με ξένους πολιτισμούς. Ο ίδιος μπορεί να 

κοινωνικοποιηθεί μέσω της συναναστροφής του με ανθρώπους που τον έχουν 
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ανάγκη ή ανθρώπους που μπορούν να τον βοηθήσουν να είναι πιο 

αποτελεσματικός. 

Όσον αφορά στην πολιτική δράση του, εξαιτίας του γεγονότος ότι τώρα 

πια ο εθελοντισμός αντιμετωπίζεται και ως μια κατ’ ουσία πολιτική πράξη, 

μαθαίνει να συμμετέχει ενεργά στην εργασία, στην αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προβλημάτων και στα πολιτικά δρώμενα αποκτώντας έτσι την 

ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη. 

  

Η συμμετοχή των ατόμων της τρίτης ηλικίας σε εθελοντικές 

δραστηριότητες τους ενισχύει ψυχοσωματικά, αναπληρώνοντάς το κενό που 

δημιουργεί είτε η έλλειψη του εργασιακού τους περιβάλλοντος, είτε η απουσία 

της οικογένειας με τον τρόπο που την είχαν στο παρελθόν 

  

Β. Για την κοινωνία 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ο εθελοντισμός συμβάλλει στην 

ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

εργαζομένων, αφού μέσω των δραστηριοτήτων τους οι πολίτες αποκτούν 

τεχνογνωσία που σε άλλη περίπτωση δεν θα την είχαν. Αυτό μακροπρόθεσμα 

έχει θετική επίδραση στην ενίσχυση των βιογραφικών και τη δυνατότητα 

εύρεσης εργασίας ή καλύτερης θέσης στην απασχόληση, αφού η εξειδίκευση 

μπορεί να συμβάλει θετικά. 

Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως ο επικουρικός ρόλος του 

εθελοντισμού στη λειτουργία του κράτους βοηθά σημαντικά στη βελτίωση 

της απόδοσης των δημόσιων υπηρεσιών (εκπαίδευση, υποδομές, φροντίδα 

ηλικιωμένων και παιδιών, απόρων και αστέγων) ενώ προωθεί στην πράξη την 

κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή συμβάλλοντας στην εξασθένιση της 

περιθωριοποίησης (κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής). 

Είναι σαφές πως ο εθελοντισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας 

συνεκτικής και συγκροτημένης κοινωνίας μέσα από διαδικασίες όπως η 

δημιουργία στενών κοινωνικών δεσμών, η ανάπτυξη του «κοινωνικού 

κεφαλαίου» και του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών, η ένταξη και η 

ενίσχυση των κοινωνικά ευπαθών ατόμων και ομάδων, η υπεράσπιση και η 

στήριξη των κοινωνικά αδυνάτων. 

Ταυτόχρονα, μέσω του εθελοντισμού τονώνεται η αυτοπεποίθηση 

κοινωνικών ομάδων που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα είχαν την ευκαιρία 

να αποδείξουν ότι είναι κοινωνικά χρήσιμες και άξιες της εμπιστοσύνης και της 

αποδοχής του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 

Για παράδειγμα, η συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες ως εθελοντών 

τονώνει την αυτοπεποίθησή τους και τούς καθιστά ενεργούς πολίτες. Σε άλλη 

περίπτωση, ο εθελοντισμός των νέων βάζει βαθιά τα θεμέλια για την ενεργό και 

αποτελεσματική συμμετοχή τους στα κοινά ως πολίτες του αύριο. 

Σε πολλές χώρες με μεγάλες ομάδες περιθωριοποιημένων ομάδων (λόγω 

φτώχειας, ανεργίας, κοινωνικού αποκλεισμού και μετανάστευσης) έχει 
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παρατηρηθεί ένα σημαντικό ποσοστό αποστροφής και αδιαφορίας των ομάδων 

αυτών για την εθελοντική δράση, γεγονός που εξηγείται λόγω της έλλειψης 

πληροφόρησης, οργανωτικών δομών και διαδικασιών προβολής των στόχων και 

αξιών του εθελοντικού κινήματος. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΟΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Ο εθελοντισμός από τη φύση του αποτελεί πλεονέκτημα για την ανθρωπότητα, 

αν και κάποιες φορές παρατηρείται κατάχρηση του συγκεκριμένου θεσμού. 

Όπως για παράδειγμα: 

1) Η προσφορά εθελοντικής εργασίας λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς την 

αμειβόμενη εργασία και συμπιέζει τους μισθούς, καθόσον ο μισθός δεν 

καλείται να καλύψει τότε και το κόστος κοινωνικής αναπαραγωγής της 

εργατικής δύναμης. 

2) Υπάρχει έντονα ο κίνδυνος υποκατάστασης των κρατικών υποχρεώσεων 

ή των υποχρεώσεων που έχουν ιδιωτικοί φορείς, από την εθελοντική εργασία. 

Σε αυτήν την περίπτωση οι κρατικοί μηχανισμοί εφησυχάζουν και τελικά 

αδρανούν. 

3) Οι εθελοντικές οργανώσεις δε συμμετέχουν ενεργά ούτε στον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό ετοιμότητας, ούτε και κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης όπως αυτό ρητά προβλέπεται στο θεσμικό μας πλαίσιο, εκτός από 

κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις πχ. Εθελοντές Διασώστες. 

4) Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται έλλειψη εμπειρίας, ικανότητας και 

εκπαίδευσης εθελοντών με αποτέλεσμα τη δημιουργία ατυχημάτων που, 

κάποιες φορές, είναι και μοιραία. 

5) Σε κάποιες εθελοντικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τη θέληση των 

εθελοντών με σκοπό την κατάχρηση των χρημάτων τους. 

6) Υπάρχουν περιπτώσεις  στις οποίες οι κρατικές επιχορηγήσεις των 

εθελοντικών οργανώσεων, δεν χρησιμοποιούνται για εθελοντικές δράσεις, αλλά 

για να καλύψουν τις προσωπικές ανάγκες κάποιων μελών τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Μέσω του εθελοντισμού, ο εθελοντής ασκεί ένα ατομικό δικαίωμα. Το έργο 

που έχει αναλάβει να ολοκληρώσει ο εθελοντής είναι επίσης δεσμευτικό. Ο 

εθελοντής θα πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματα του, καθώς οι υπηρεσίες που 

προσφέρει είναι αποτέλεσμα προσωπικής και συνειδητής επιλογής. Επομένως και 

οι οργανώσεις που επωφελούνται από εθελοντική εργασία πρέπει να σέβονται τα 

δικαιώματα του εθελοντή. 

1. Να λαμβάνει, τόσο στην αρχή όσο και στην πορεία της εθελοντικής του 

δραστηριοποίησης, ενημέρωση, καθοδήγηση, υποστήριξη και τα απαραίτητα 

μέσα και υλικά για να εκτελέσει τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί. 

2.Να δέχεται μια συμπεριφορά δίχως διακρίσεις, με σεβασμό ως προς την 

ελευθερία του, την αξιοπρέπεια και τις πεποιθήσεις του. 

3. Κανείς δεν μπορεί να περιορίζεται από νόμο η οποιουσδήποτε άλλους 

κανονισμούς, από το να συμμετέχει σε μια εθελοντική δραστηριότητα της 

επιλογής του, εφόσον η εθελοντική δραστηριότητα διεξάγεται με σεβασμό στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και συμβάλλει στο κοινό καλό. 

4. Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σχετικά με την εθελοντική δραστηριότητα. Επιπλέον, ο κάθε 

εθελοντής πρέπει να έχει πρόσβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων των φορέων. Ο εθελοντής πρέπει να έχει κάποια ιδιοκτησία της 

δράσης, μέσω της  διαδικασίας συναπόφασης κατά την εφαρμογή της, και το 

δικαίωμα να συμμετέχει στις δημοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη 

δράση αυτή. 

5. Να συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση ή στη δράση στην οποία εμπλέκεται, 

συμμετέχοντας στην ανάπτυξη, σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των 

προγραμμάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

 6. Να είναι ασφαλισμένος από κάθε κίνδυνο ατυχήματος που μπορεί να 

προκύψει από την άσκηση των εθελοντικών του καθηκόντων και να εκτελεί τις 

αρμοδιότητές του σε ένα περιβάλλον ασφαλές και που σέβεται τους κανόνες 

υγιεινής. 

7. Να λαμβάνει αποζημίωση των εξόδων που προκύπτουν από την άσκηση των 

καθηκόντων του. 

 8. Να έχει διαπίστευση που να υποδεικνύει ότι είναι εθελοντής. 

 9. Να λαμβάνει το σεβασμό και την αναγνώριση για την κοινωνική αξία 

της προσφοράς τουλάχιστον. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Όταν ο εθελοντής αποφασίσει να προσφέρει εθελοντικές υπηρεσίες, αυτό 

συνεπάγεται μια προσωπική δέσμευση. Η δέσμευση αυτή, η οποία θα πρέπει να 

είναι ειλικρινής είναι βασικό και απαραίτητο στοιχείο που καθιστά δυνατό τον 

εθελοντισμό. Επίσης, αποτέλεσμα της δέσμευσης αυτής είναι μια σειρά από 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο εθελοντής στην οργάνωση που απασχολείται. Αν 

ο εθελοντής δεν θέλει να αναλάβει αυτές τις υποχρεώσεις, τότε το «συμβόλαιο» 

μεταξύ εθελοντή και οργάνωσης δεν είναι ενεργό. 

1.Να φέρνει εις πέρας τις δεσμεύσεις του με την εθελοντική οργάνωση ή δράση 

που έχει αναλάβει, σεβόμενος τους σκοπούς και τους κανονισμούς τους. 

2. Να σέβεται σύμφωνα με τις υποδείξεις που του έχουν δοθεί, τον εμπιστευτικό 

χαρακτήρα κάποιων πληροφοριών. 

 3. Να αρνείται οποιασδήποτε οικονομική ανταμοιβή που του προσφέρεται για 

την εθελοντική του εργασία. 

 4. Να σέβεται τα δικαιώματα των δικαιούχων των εθελοντικών δράσεων. 

5. Να έχει αλληλέγγυα συμπεριφορά μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας.  

6. Να ακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προβλέπονται από την 

οργάνωση ή τη δράση στην οποία συμμετέχει για τη βελτίωση των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων του. 

7. Να ακολουθεί τις υποδείξεις που του γίνονται για την άσκηση των 

καθηκόντων του. 

8. Να κάνει σωστή χρήση της διαπίστευσής του και των λογοτύπων της 

οργάνωσης και να προσέχει το υλικό που του έχει δοθεί για την άσκηση των 

καθηκόντων του. 

9.Κάθε εθελοντής σέβεται τις δεσμεύσεις που γίνονται με τον φορέα 

εθελοντισμού όσον αφορά στη χρονική διάρκεια, την προσπάθεια και την 

ποιότητα που απαιτείται, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί από κοινού. 

10. Ο εθελοντής θα πρέπει να δίνει τον καλύτερο του εαυτό. 

 

 

 

  

  
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

 

Η νομοθεσία που αφορά τον εθελοντισμό αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο 

ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, αφού δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως πριν από μόλις δύο χρόνια (22 Νοεμβρίου 2011). Τα άρθρα της 

εν λόγω νομοθεσίας αφορούν τη σύσταση κυρίως εθελοντικών οργανώσεων 

καθώς και τις προϋποθέσεις για ένταξη σε αυτές. 
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Εθελοντές στην ακτοφυλακή: 

Το πρώτο άρθρο αναφέρεται στη συγκρότηση της Επικουρικής 

Ακτοφυλακής (ΕΠ.ΑΚΤ) καθώς και τις αρμοδιότητες αυτής, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται η καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, η επέμβαση σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και η συμβολή στον ασφαλή πλουν 

ερασιτεχνικών και τουριστικών σκαφών. Αν και οι ενέργειες αυτές 

υποβοηθούνται από το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα, απαγορεύεται ρητά η 

ανάμειξη της ΕΠ.ΚΑΤ σε δραστηριότητες σχετικές με την επιβολή του νόμου 

καθώς και σε ένοπλες επιχειρήσεις. 

 

Το δεύτερο άρθρο πραγματεύεται τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο 

υποψήφιος, για ένταξη στην ακτοφυλακή, εθελοντής. Πιο συγκεκριμένα 

πρέπει: α) να έχει λευκό ποινικό μητρώο β) να μην έχει κάνει χρήση 

ναρκωτικών ουσιών γ) να είναι ψυχικά και σωματικά υγιής δ) να γνωρίζει 

κολύμβηση και ε) να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα και στ) να έχει 

μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών ετών. Σε επόμενες 

παραγράφους του ίδιου άρθρου αναφέρονται οι διαδικασίες που ακολουθούν για 

την ένταξη στην οργάνωση, και εφόσον ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις, ο 

εθελοντής αποκτά το βαθμό του «εθελοντή ακτοφύλακα». Τέλος, σημειώνεται 

πως για την εργασία του εθελοντή δεν προβλέπεται κανενός είδους αμοιβή. 

 

Το τρίτο άρθρο αφορά στη δημιουργία Ομάδων Επικουρικής 

Ακτοφυλακής (ΟΜ.Ε.Α). Σε κάθε έδρα των λιμενικών αρχών της Επικράτειας, 

καθώς και των σταθμών του Λιμενικού Σώματος, μπορεί, με σχετική απόφαση 

του προϊσταμένου της εκάστοτε λιμενικής αρχής, να εγκαθιδρυθεί μία ΟΜ.Ε.Α, 

αποτελούμενη αποκλειστικά από εθελοντές. Κάθε τέτοια ομάδα υπάγεται και 

διοικητικά και επιχειρησιακά στον προϊστάμενο της έδρας ή του σταθμού στην 

οποία/στον οποίον ανήκουν. Ο προϊστάμενος αυτός είναι υπεύθυνος για την 

ανάδειξη ενός εθελοντή που λαμβάνει τη θέση του συντονιστή, χωρίς όμως να 

αμφισβητείται η υπεροχή του πρώτου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση 

της ΟΜ.Ε.Α είναι η εγγραφή τουλάχιστον πέντε (5) εθελοντών. 

 

Στο τέταρτο και πέμπτο άρθρο παρουσιάζονται αντίστοιχα οι 

δραστηριότητες και μέσα των ΟΜ.Ε.Α. Αρχικά διασαφηνίζεται ότι κάθε δράση 

των ομάδων επιβλέπεται και καθοδηγείται από τον προϊστάμενο της λιμενικής 

αρχής στην οποία έχει συσταθεί. Στις αρμοδιότητες αυτές συγκαταλέγονται, 

μεταξύ άλλων, η παροχή συνδρομής σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης 

αλλά και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που λαμβάνουν χώρα σε περιοχή 

δικαιοδοσίας του λιμενικού, η υποβοήθηση του έργου του λιμενικού για την 

ασφάλεια των λουόμενων στα παραλίες, ο έλεγχος για τη πλήρη τήρηση των 

διατάξεων περί σωστής κυκλοφορίας των ερασιτεχνικών σκαφών κλπ. Το 

πέμπτο άρθρο αναφέρει ότι κάθε εθελοντής που έχει στην ιδιοκτησία του όχημα 

ή σκάφος οποιουδήποτε είδους και τύπου ή ιδιωτικού υδροπλάνου, αεροπλάνου 
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ή ελικοπτέρου και οποιοδήποτε άλλου κατάλληλου για την ολοκλήρωση της 

αποστολής μέσου, μπορεί εφόσον επιθυμεί και το δηλώσει σχετικά, να το 

χρησιμοποιήσει προς όφελος της ΟΜ.Ε.Α. Τα μέσα αυτά μετά τη δήλωσή τους 

ελέγχονται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον προϊστάμενο του 

Λιμενικού για την καταλληλότητά τους και ύστερα καταχωρούνται στο «Ειδικό 

Μητρώο Χερσαίων, Πλωτών και Εναέριων Μέσων Εθελοντών Ακτοφυλάκων». 

Τα οχήματα για να ενταχθούν σε αυτόν τον κατάλογο πρέπει να είναι 

ασφαλισμένα. 

 

Το έκτο άρθρο απαριθμεί τις επιθυμητές δεξιότητες ενός εθελοντή αλλά 

και την εκπαίδευση που αυτός θα λάβει μετά την εγγραφή του στην ΕΠ.ΑΚΤ. 

Αρχικά πλεονέκτημα για τους εθελοντές αποτελούν οι παρακάτω γνώσεις και 

δεξιότητες: του ναυτικού, του επαγγελματία/ερασιτέχνη αλιέα, του κυβερνήτη 

επαγγελματικού σκάφους, του επαγγελματία/ερασιτέχνη οδηγού ταχύπλοου 

σκάφους, του συντηρητή κάθε είδους κινητήρων κλπ. Επιπλέον αναφέρεται πως 

σε περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής ο νεοεισαχθείς εθελοντής 

περνάει τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική εκπαίδευση που 

καθορίζεται από το Επιτελικό Γραφείο ΕΠ.ΑΚΤ σε συνεννόηση με τις αρμόδιες 

Διευθύνσεις του Λιμενικού Σώματος. 

 

Το άρθρο υπ’ αριθμόν οκτώ αναλύει τη δημιουργία του εμβλήματος της 

ΕΠ.ΑΚΤ αλλά και τους βαθμούς, τους οποίους λαμβάνουν οι εθελοντές. Με 

απόφαση του Λ.Σ καθορίζονται οι παράμετροι του εμβλήματος όπως ο θυρεός, 

ο επισείων, η διακριτική ταινία και τα διακριτικά των βαθμών των μελών της 

ΕΠ.ΑΚΤ. Σημειώνεται ότι οι εθελοντές κατά την εκπαίδευσή τους είναι 

υποχρεωμένοι να φορούν φωσφορίζον γιλέκο το οποίο τους το παρέχει δωρεάν 

το Λιμενικό Σώμα. Οι βαθμοί που απονέμονται στους εθελοντές είναι η 

ακόλουθοι: «Εθελοντής Ακτοφύλακας», «Εθελοντής Ακτοφύλακας Δ’ τάξης», 

«Εθελοντής Ακτοφύλακας Γ’ τάξης», «Εθελοντής Ακτοφύλακας Β’ τάξης» και 

«Εθελοντής Ακτοφύλακας Α’ τάξης». Οι εθελοντές προάγονται στον επόμενο 

βαθμό αφού έχουν συμπληρώσει τέσσερα έτη υπηρεσίας στον κατεχόμενο 

βαθμό και ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος. Οι 

προαναφερθέντες βαθμοί είναι όλοι τους τιμητικοί και άμισθοι και εξυπηρετούν 

αποκλειστικά και μόνο την άρτια οργάνωση των ΟΜ.Ε.Α. 

 

Το άρθρο εννέα πραγματεύεται την ασφαλιστική κάλυψη των 

εθελοντών και την ευθύνη του κράτους για τυχόν ατύχημα. Συγκεκριμένα 

αναφέρεται ότι σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκπαίδευση ή κατά τη 

συμμετοχή σε κάποια δράση των ΟΜ.Ε.Α τα έξοδα καλύπτονται από τον 

ασφαλιστικό φορέα του κάθε εθελοντή. Το Δημόσιο αναλαμβάνει τα έξοδα της 

περίθαλψης των ανασφάλιστων εθελοντών, που χρειάζονται νοσηλεία λόγω 

ατυχήματος που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στην 
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ΕΠ.ΑΚΤ. Σε αυτήν την περίπτωση αυτοί τυγχάνουν ανάλογης νοσηλείας με 

αυτήν των στελεχών του Λ.Σ. 

 

Το δέκατο άρθρο αναφέρεται στις ευεργετικές διατάξεις. Σε περίπτωση 

που κάποιος εθελοντής ακτοφύλακας έχει στο ενεργητικό του τουλάχιστον 3ετή 

συνεχή υπηρεσία, η οποία βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της λιμενικής 

αρχής, και επιθυμεί να καταταγεί στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος 

απολαμβάνει τα παρακάτω προνόμια: α) λαμβάνουν διακόσια (200) μόρια, τα 

οποία προστίθενται στο συνολικό αριθμό μορίων, σύμφωνα με την προκήρυξη 

κατάταξης, β) σε διαγωνισμούς κατάταξης στο Λ.Σ. προτιμάται, ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, έναντι άλλων υποψηφίων, σε περίπτωση ισοψηφίας τους. Οι 

εργοδότες έχουν την υποχρέωση, σε περίπτωση που κάποιος εθελοντής 

απασχολείται στην επιχείρησή τους, να του επιτρέπουν τη συμμετοχή σε 

έκτακτα περιστατικά ή δράσεις της ΕΠ.ΑΚΤ., στα οποία καλούνται από τη 

λιμενική αρχή. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και 

εργαζομένου καλύπτονται από το Δημόσιο. 

 

Το ενδέκατο κατά σειρά άρθρο κάνει λόγο για επιβράβευση εξαίρετων 

πράξεων. Ειδικότερα, για πράξεις που σχετίζονται με τη σωτηρία της 

ανθρώπινης ζωής και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

απονέμονται στους εθελοντές ακτοφύλακες επιβραβεύσεις από τον Αρχηγό του 

Λ.Σ., κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου τους. Οι επιβραβεύσεις τέτοιων 

πράξεων αποτυπώνονται σε έγγραφο έπαινο και συνοδεύονται από μετάλλιο, 

του οποίου ο τύπος καθορίζεται από τον Αρχηγό του Λ.Σ. Στο πλαίσιο της 

Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού γιορτάζεται στην Ελλάδα η ημέρα του 

εθελοντή ακτοφύλακα. 

 

Το δωδέκατο άρθρο περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με τις δωρεές 

υπέρ των ΟΜ.Ε.Α. Το Αρχηγείο του Λ.Σ. δύναται να αποδεχτεί δωρεές από 

εθελοντή, τρίτο πρόσωπο ή οποιονδήποτε φορέα, οι οποίες σχετίζονται με 

ναυτιλιακό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, πλωτά, χερσαία ή εναέρια μέσα, άλλο 

μέσο ή υλικό. Οι δωρεές αυτές μπορούν να γίνουν δεκτές με απόφαση του 

Αρχηγού του Λ.Σ. Τέλος, αναφέρεται ότι σε κάθε ΟΜ.Ε.Α. συστήνεται μία 

τριμελής επιτροπή για την καταγραφή των δωρεών στην ομάδα αυτή. 

 

Στο δέκατο τρίτο άρθρο γίνεται λόγος για τις ενέργειες που 

ακολουθούνται μετά την κατάργηση μιας Ομάδας Επικουρικής 

Ακτοφυλακής. Αρχικά μία ομάδα μπορεί να καταργηθεί μετά από εισήγηση 

του προϊσταμένου της λιμενικής αρχής. Σε περίπτωση κατάργησης οι εθελοντές 

ακτοφύλακες –εφόσον το επιθυμούν- μπορούν να μεταγραφούν σε άλλη ενεργή 

ΟΜ.Ε.Α. Σ, ενώ ο εξοπλισμός και τα κάθε είδους μέσα που έχουν καταγραφεί 

σύμφωνα με το άρθρο δώδεκα μέχρι και την ημέρα κατάργησης αποτελούν 

εξοπλισμό της ΕΠ.ΑΚΤ. 
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Στο άρθρο δεκατέσσερα μνημονεύονται η παύση και η αναστολή της 

ιδιότητας του εθελοντή ακτοφύλακα. Η ιδιότητα του εθελοντή ακτοφύλακα 

δεν υφίσταται πέραν της συμπλήρωσης του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους 

της ηλικίας του. Με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος η ιδιότητα 

παύει α) για σοβαρούς λόγους υγείας, β) σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης 

δικαστικής απόφασης εις βάρος του, γ) όταν εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά 

του αυτή, ενεργεί με τρόπο που δε συνάδει με τη λειτουργία της ΕΠ.ΑΚΤ, δ) 

μετά από επιθυμία του ίδιου, ε) μετά από επανειλημμένη άρνηση συμμετοχής, 

γραπτώς επιβεβαιωμένης από τον προϊστάμενό του, στ) μετά από απρεπή 

συμπεριφορά, ζ) σε περίπτωση έκδοσης οριστικής καταδικαστικής απόφασης σε 

βάρος του για ποινικά αδικήματα. 

 

Εθελοντές στην πυροσβεστική: 

Στο δέκατο πέμπτο άρθρο απαριθμούνται τα καθήκοντα και η αποστολή 

του εθελοντή πυροσβέστη. Η αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη αφορά στην 

ασφάλεια και την προστασία της ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 

Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων 

καταστροφών. Οι δραστηριότητες, στις οποίες μετέχουν οι εθελοντές 

πυροσβέστες είναι: α) η κατάσβεση πυρκαγιών, η λήψη και επιβολή μέτρων για 

την πρόληψή τους και η παροχή βοήθειας προς διάσωση εκείνων που 

κινδυνεύουν από αυτές, β) στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την 

αντιμετώπιση των καταστροφών από σεισμούς, πλημμύρες, φυσικές και 

τεχνολογικές καταστροφές, γ) στη διάσωση εγκλωβισμένων ατόμων λόγω 

τροχαίων ατυχημάτων ή εγκλωβισμένων σε ανελκυστήρες, καθώς και 

αποκλεισμένων σε ορεινές περιοχές. Εκτός των ανωτέρω, οι εθελοντές 

πυροσβέστες οφείλουν να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά 

τραυματισμένων από τις παραπάνω αιτίες σε ιδρύματα παροχής υπηρεσιών 

υγείας. Το έργο του εθελοντή πυροσβέστη είναι τιμητικό και άμισθο. Ως 

εθελοντές πυροσβέστες χαρακτηρίζονται πολίτες που προσφέρουν εθελοντικά 

υπηρεσίες στο Πυροσβεστικό Σώμα. 

 

Το άρθρο δεκαέξι εξηγεί τον τρόπο απόκτησης της ιδιότητας του 

εθελοντή πυροσβέστη. Αυτή μπορεί να αποκτηθεί από Έλληνες πολίτες, καθώς 

και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως 

πενήντα πέντε (55) ετών. Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τα κάτωθι κριτήρια: α) 

να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, β) να 

διαθέτει ψυχική και σωματική υγεία, γ) να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική 

γλώσσα, δ) να μη διώκεται και να μην έχει καταδικαστεί για εγκλήματα που 

αποτελούν κωλύματα κατάταξης σε διαγωνισμό προκήρυξης δόκιμων 

πυροσβεστών, όπως αυτά ορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό, ε) 

να μην ανήκει στο μόνιμο και εν ενεργεία προσωπικό του Πυροσβεστικού 
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Σώματος. Όσοι αποκτούν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη 

καταγράφονται σε ειδικό μητρώο, το οποίο φυλάσσεται στο Αρχηγείο του 

Πυροσβεστικού Σώματος. 

 

 

 

Η βασική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους εθελοντές 

πυροσβέστες. Έχει ελάχιστη διάρκεια εκατόν είκοσι (120) ώρες και στοχεύει 

στην εξειδίκευση τους με το αντικείμενο του πυροσβεστικού έργου και τα 

καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβουν. Μετά το περάς της εκπαίδευσης οι 

υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες υποβάλλονται σε εξέταση προκειμένου να 

διαπιστωθεί το επίπεδο κατανόησης και αφομοίωσης των θεμάτων που 

διδάχτηκαν 

 

 

Οι εθελοντές πυροσβέστες με τριετή τουλάχιστον εθελοντική υπηρεσία 

λαμβάνουν ευεργετήματα όπως μόρια από διαφόρους διαγωνισμού για την 

ένταξη τους στο πυροσβεστικό σώμα. Επίσης στους εθελοντές πυροσβέστες 

παρέχεται το δικαίωμα εισόδους πρατήρια των ενόπλων δυνάμεων και των 

σωμάτων ασφάλειας. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την βασική εκπαίδευση ή 

κατά την εκπλήρωση μιας απροσποίητους οι εθελοντές πυροσβέστες 

καλύπτονται από τον δικό τους ασφαλιστικό φορέα. Με δαπάνη του δημόσιου 

παρέχετε νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους εθελοντές 

πυροσβέστες που είναι ανασφάλιστη και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή 

αλλού ατυχήματος που προκλήθηκε κατά την διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης 

ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι παραπάνω εθελοντές πυροσβέστες 

νοσηλεύονται στη ιδία θέση που νοσηλεύονται και οι επαγγελματίες 

πυροσβέστες. 

 

 

Με δαπάνη του πυροσβεστικού σώματος παρέχεται στους εθελοντές 

πυροσβέστες στολή και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός ιδίων 

προδιαγραφών με εκείνα του μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν απόκτηση την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη. Σε 

περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη όλα τα 

χορηγούμενα είδη επιστρέφονται εφόσον δεν έχει επέλθει ο χρόνος διαγραφής 

τους. Σε περίπτωση μη επιστέφεις η άξια τους καταλογίζεται στον εθελοντή και 

εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο. 

 

 

Οι ποινές περί πειθαρχεία οι όποιες ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό 

προσωπικό εφαρμόζονται και για τους εθελοντές πυροσβέστες με τις εξής 

διακρίσεις: 
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α) πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν κατώτερες πειθαρχικές ποινές, 

τιμωρούνται με την αναστολή της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη μέχρι 

ένα (1) έτος. 

β) πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν ανώτερες ποινές τιμωρούνται με 

την ποινή της παύσης της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη χωρίς δικαίωμα 

επανάκτησης. 

 

 

Στο πυροσβεστικό σώμα συστήνεται ειδική κατηγορία εθελοντών οι 

οποίοι φέρουν τον τίτλο <<Φίλοι του πυροσβεστικού σώματος >>και στην 

όποια μπορούν να εντάσσονται έλληνες πολίτες και πολίτες την ευρωπαϊκής 

ένωσης ηλικίας 15 των και άνω. Τα μελή της κατηγορίας αυτής δεν 

συμμετέχουν στο επιχειρησιακό έργο του Π.Σ άλλα δύνανται να παρέχουν 

εθελοντική υπηρεσία σε υποστηρικτικές δράσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 

ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  Ο  ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ; 
Είναι συστηματικές ενέργειες για αναστολή, αναπροσαρμογή, διόρθωση 

ή επαναπροσδιορισμό εννοιών, νόμων, αξιών, θεσμών και συστημάτων με 

στόχο την βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής και ελαχιστοποίηση 

των παραγόντων που προκαλούν φτώχεια, κακουχία, εξάντληση και εξαθλίωση 

σε ένα μέρος ή στην ολότητα ενός πληθυσμού ενάντια σε μία φαινομενικά και 

μόνο ισχυρότερη ομάδα ατόμων. 
Ο Ακτιβισμός, ως έννοια, ανήκει γενικά στη ρεαλιστική σκέψη και 

στον εθελοντισμό. Με τον όρο αυτό δηλώνεται χαρακτηριστικά όχι τόσο η 

θεωρητική αντίληψη του ανθρώπου περί του κόσμου γύρω του, όσο η θέλησή 

του να τον διαμορφώσει ανάλογα με τις επιθυμίες του. Οι μεγαλύτερες σήμερα 

εκδηλώσεις (δραστηριότητες) ακτιβισμού αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

τη προστασία του περιβάλλοντος, της εργασίας, της μόρφωσης κτλ. που 

παρουσιάζονται με διάφορες μορφές δράσης, όπως υπαίθριες συναυλίες, 

πορείες, απεργίες, κινητοποιήσεις καθαρισμού, αναδάσωσης κ.λπ. Όμως   η 

υπερβολική έμφαση σε τέτοιου είδους δραστηριότητες όταν εμφανίζεται 

δημιουργεί πολλές φορές αντίθετες παραμέτρους (π.χ. οικονομικές, εθιμικές, 

θρησκευτικές κ.λπ.) με συνέπεια να συνοδεύονται τότε με επιθετικές 

συγκρούσεις πολιτών με αστυνομικές ή και στρατιωτικές ακόμη δυνάμεις για 

την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης. 

Οι οπαδοί του ακτιβισμού χαρακτηρίζονται ακτιβιστές. Σημαντικοί ακτιβιστές 

ήταν ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Τζον Λένον κ.ά. 

 

 

Ακτιβιστές της Greenpeace διαμαρτύρονται στο κέντρο 

της Αθήνας για την εισαγωγή μεταλλαγμένων 

καλαμποκιών. 

Ξαπλωμένοι σε κουτιά από χαρτόνι, καλυμμένοι 
με ψεύτικο αίμα, τυλιγμένοι σε διάφανο 
σελοφάν και με bar codes να προσδιορίζουν την 
ταυτότητά τους, ακτιβιστές στην Γαλλία παίρνουν 
μέρος σε μια δράση διαμαρτυρίας κατά της 
υπερκατανάλωσης κρέατος. Στο "Κίνημα για την 
προστασία των ζώων" μάχονται κατά της 
κακοποίησής τους και επιθυμούν το κλείσιμο των 
σφαγείων. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BD_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%BD


 

[20] 
 

Από την άλλη πλευρά ο online Ακτιβισμός έχει ακριβώς την ίδια 

φιλοσοφία με τον Ακτιβισμό. Το βασικό σημείο διαφοράς είναι ο τρόπος που 

παρουσιάζεται η δράση των ακτιβιστών. Χρησιμοποιούν ουσιαστικά την 

τεχνολογία για να παρουσιάσουν τα “πιστεύω” τους και τις ενέργειές τους. 

Βέβαια ο online ακτιβισμός προσφέρει  την δυνατότητα για συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων πάνω σε διάφορα θέματα που αφορούν τον ακτιβισμό, 

αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την φυσική 

επικοινωνία των υποστηρικτών του. Τέλος, αξίζει να τονίσουμε πως μόνο με 

την βοήθεια της τεχνολογίας και χωρίς δράσεις έμπρακτες ο ακτιβισμός σαν 

έννοια χάνει την αξία του. 

 
Οι κινητοποιήσεις των "Indignados" της Ισπανίας ενέπνευσαν το κίνημα των "αγανακτισμένων" της Ελλάδας 

 

 
Οι Αμερικανοί Αγανακτισμένοι, υποκινούμενοι από online ακτιβιστικές κινήσεις μέσω του 

Twitter, προσελκύουν υποστηρικτές από όλες τις κοινωνικές τάξεις.16 ημέρες  παρέμειναν 

στο πάρκο Ζουκότι, σε μικρή απόσταση από τη Γουόλ Στριτ, διαμαρτυρόμενοι για την υψηλή 

ανεργία, την απληστία των αγορών και τη διάσωση των τραπεζών. Στην φωτογραφία 

παρουσιάζεται κατάληψη στην γέφυρα του Μπρουκλιν. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 
 

 
 
 

 

 
Ορισμός 

    Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν μορφές εκπροσώπησης της 

Κοινωνίας των Πολιτών.  Χαρακτηρίζονται από την απουσία του 

κερδοσκοπικού κινήτρου και ο στόχος τους είναι η εξύψωση ανθρωπιστικών και 

δημοκρατικών αρχών, καθώς και η εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών 

ανεξαρτήτως οικονομικών κινήτρων. Επιπρόσθετα, εκπροσωπούν τα αιτήματα 

και τις επιθυμίες των πολιτών. Σύμφωνα με τον Wahl Peter, οι Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν εθελοντικές ενώσεις ανεξάρτητες από το 

κράτος και τα πολιτικά κόμματα, αγαθοεργείς, μη κερδοσκοπικές, που 

αποδέχονται ως μέλη τους άτομα ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία και φύλο. Δεν 

υπάρχει ακριβής νομικός ορισμός, για τις Μ.Κ.Ο. Σύμφωνα με το άρθρο 71 του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο όρος "Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση" αφορά οργανώσεις, που έχουν αναγνωριστεί από έναν εθνικό ή 

διεθνή οργανισμό, ο οποίος τις συμβουλεύεται, για τα θέματα, όπου αυτές 

δραστηριοποιούνται. Τα χαρακτηριστικά, ο ρόλος, οι δράσεις, οι τρόποι 

χρηματοδότησης και ο τρόπος λειτουργίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  

ανταποκρίνονται στο σύγχρονο ρόλο που διαδραματίζει η Κοινωνία των 

Πολιτών.  
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Ο  ρόλος και το έργο τους 

 

Συνοπτικά: 

   Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι ομάδες ή κινήματα οι οποίες δεν έχουν 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

1. Συμμερίζονται τους προβληματισμούς των πολιτών σε μια βάση καθαρά 

εθελοντική. 

2. Λειτουργούν ανεξάρτητα από κάθε κυβέρνηση, έχουν στόχο το κοινωνικό 

όφελος. 

3. Ενδυναμώνουν την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαίου. 

4. Χρησιμεύουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης κυρίως 

στον τομέα κοινωνικού κράτους. 

5. Παίζουν θετικό ρόλο στην κοινωνία καλύπτοντας τις ανάγκες της, 

ενημερώνοντας την κοινή γνώμη, προάγοντας την συνεργασία και 

υποστηρίζοντας τις κρατικές υπηρεσίες. 

 

   Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι ένας άμεσος τρόπος προαγωγής του 

εθελοντισμού και μάλιστα συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Όχι μόνο 

προσφέρουν υπηρεσίες και αγαθά στον τομέα που αναλαμβάνουν, αλλά 

προωθούν και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και μάχονται για μια νέα 

διαμόρφωση του δημόσιου χώρου, μέσα στον οποίο θα ασκείται η δημόσια 

εξουσία από περισσότερους δρώντες. Βοηθούν στην επίλυση πολλών 

παγκοσμίων προβλημάτων,  όπως αυτά που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

τις εργασιακές σχέσεις, τη κατάργηση διακρίσεων, τις μειονότητες, τους 

μετανάστες, την κατάσταση της γυναίκας και του παιδιού, το περιβάλλον, τα 

δικαιώματα των καταναλωτών, ο αφοπλισμός, η ειρήνη, η υγεία κ.λπ. 

 

   Πρόκειται για νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου, που ξεχωρίζουν από τη 

συμμετοχή, σε αυτές, μελών, που συμμερίζονται ίδιους προβληματισμούς, σε 

μία βάση καθαρά εθελοντική, χωρίς να έχουν σκοπό τον προσπορισμό κέρδους, 

σε αντίθεση με τις διακρατικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

 

   Χωρίζονται κυρίως σε δύο μεγάλους τύπους οργανώσεων, ισχυρά πολυεθνικά 

δίκτυα οργανώσεων, τα οποία ειδικεύονται, συνήθως, στην ανθρωπιστική 

δράση (π.χ. Ερυθρός Σταυρός, Handicap International, Oxfam, η Δράση ενάντια 

στην πείνα κ.λπ.), στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. Διεθνής 

Αμνηστία), στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών (π.χ. 

Consumers International, BEUC), ή στην προστασία του περιβάλλοντος 

(π.χ.W.W.F.:WorldWildFundforNature). 
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Πιο αναλυτικά διακρίνονται: 

 σε διεθνείς, δηλαδή οργανώσεις, που έχουν την έδρα τους, σε ένα κράτος 

και παραρτήματα σε άλλα (π.χ. Διεθνής Αμνηστία, Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα, Διεθνής Ένωση Ελευθέρων Εργατικών Συνδικάτων, Green 

peace, Human Rights Watch κ.λπ.) 

 

 σε εθνικές οργανώσεις, που περιορίζουν τη δραστηριότητά τους, σε ένα 

κράτος  

(π.χ. Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ελληνική 

Επιτροπή για την Ύφεση και την Ειρήνη, ΚΕ.Π.ΚΑ-Κέντρο Προστασίας 

Καταναλωτών, στην Ελλάδα, S.O.S. Racisme στη Γαλλία κ.λπ.). 

 

 

Λειτουργία 

 

   Αυτά τα δίκτυα μπορεί να έχουν αρκετά εκατομμύρια μέλη, των οποίων η 

συμμετοχή εξαντλείται, κυρίως, στην καταβολή της συνδρομής τους, 

χρηματοδοτώντας, με αυτόν τον τρόπο την οργάνωση. Οι εν λόγω οργανώσεις, 

διοικούνται, με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο και μπορεί να διαθέτουν 

εκατοντάδες μόνιμα απασχολούμενους μισθωτούς. Δρουν, ως μέσο πίεσης των 

κυβερνήσεων, ενώ χειρίζονται καλά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με 

αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν σημαντική προβολή από αυτά. 

 

  Παραδείγματα 

 

      WWF: 

 

    Ο οργανισμός ιδρύθηκε ως 

φιλανθρωπικό ταμείο στις 11 

Σεπτεμβρίου 1961, στην πόλη Μόρζες 

(Morges) της Ελβετίας,με το όνομα 

Παγκόσμιο Ταμείο Άγριας Φύσης 

(World Wildlife Fund). Στο ιδρυτικό 

καταστατικό του, ο οργανισμός 

ανέφερε ότι η αρχική αποστολή του 

ήταν η «διατήρηση της παγκόσμιας 

χλωρίδας, πανίδας, των δασών, του 

τοπίου, του νερού, του εδάφους και 

άλλων φυσικών πόρων μέσω της 

διαχείρισης της γης, την έρευνα και τη 

δημοσιότητα, το συντονισμό των 

προσπαθειών, τη συνεργασία με κάθε 

ενδιαφερόμενο μέλος και με όλους τους άλλο κατάλληλους τρόπους». Τα χρόνια 
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που ακολούθησαν ο οργανισμός άνοιξε γραφεία και ξεκίνησε δράσεις ανά τον 

κόσμο. Ο αρχικός στόχος των δραστηριοτήτων του ήταν η προστασία των 

απειλούμενων ειδών. Καθώς περισσότεροι πόροι γίνονταν διαθέσιμοι, οι 

δράσεις του επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές όπως η διατήρηση της 

βιολογικής ποικιλότητας, της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, της 

μείωσης της μόλυνσης και της αλόγιστης κατανάλωσης. 

Το 1986 ο οργανισμός άλλαξε την ονομασία του σε Παγκόσμιο Ταμείο για τη 

Φύση (World Wide Fund for Nature), διατηρώντας τα αρχικά WWF, ώστε να 

απεικονίζει καλύτερα τον σκοπό των δράσεών του. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να 

λειτουργεί με το αρχικό του όνομα στις ΗΠΑ και τον Καναδά. 

 

 

 GREENPEACE: 

 

 

       Το 1971 πλέον, ιδρύθηκε η 

Greenpeace, μία ανεξάρτητη, μη 

κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση. 

Τα μέλη της οργάνωσης αποφάσισαν την 

μετονομασία της ώστε να εξυπηρετεί 

καλύτερα το σκοπό τους: τη δημιουργία 

ενός πράσινου και ειρηνικού κόσμου. 

Όμως οι λέξεις green (πράσινο) και peace 

(ειρήνη) δεν χωρούσαν στην πρώτη 

κονκάρδα που σχεδιάστηκε και έτσι 

γεννήθηκε το όνομα «Greenpeace» ως μια 

λέξη. Έχοντας ως αρχές τη μη-βία, την άμεση δράση και την ανεξαρτησία από 

κόμματα, κυβερνήσεις και οικονομικά συμφέροντα, αγωνίζεται για νερό και 

τροφή, χωρίς τοξικές ουσίες και μεταλλαγμένα, για κλίμα που ευνοεί την 

ανάπτυξη ζωής αντί να την καταστρέφει, για θάλασσες και δάση πλούσια σε 

ζωή, για έναν ειρηνικό κόσμο, όπου ο πυρηνικός εφιάλτης θα ανήκει οριστικά 

στο παρελθόν. 

 

 

Στην αρχή ακόμα της ιστορίας της η Greenpeace βρέθηκε αντιμέτωπη με 

κυβερνήσεις, πολυεθνικές εταιρίες - κολοσσούς, τεράστια οικονομικά αλλά και 

πολιτικά συμφέροντα. Παρόλα αυτά, κατάφερε να σημειώσει πολλές και 

σημαντικές νίκες για το περιβάλλον: Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν: 

 Οι Η.Π.Α. οι οποίες σταματούν τις πυρηνικές δοκιμές στην Αλάσκα. 

 Επιπλέον κηρύσσεται διεθνές μορατόριουμ για την εμπορική 

φαλαινοθηρία. 
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 Απαγορεύεται διεθνώς η καύση 

αποβλήτων στη θάλασσα. 

 Απαγορεύεται κάθε βιομηχανική 

εκμετάλλευση της Ανταρκτικής ως το 

2041. 

 Απαγορεύεται οριστικά η πόντιση 

ραδιενεργών και βιομηχανικών 

αποβλήτων στη θάλασσα. 

 Αποφασίζεται η οριστική 

απαγόρευση της πόντισης εξεδρών 

πετρελαίου στον Ατλαντικό. 

 Επίσης η Γαλλία σταματά οριστικά 

τις πυρηνικές δοκιμές. 

 Τα Ηνωμένα Έθνη απονέμουν το 

Βραβείο Όζοντος στην Greenpeace 

για την προώθηση των “πράσινων ψυγείων” (Green freeze), που δεν 

καταστρέφουν το όζον και δεν απειλούν το κλίμα της Γης. 

 Απαγορεύονται τα αφρόδιχτα, ένα από τα πιο καταστροφικά αλιευτικά 

εργαλεία. 

 Υπογράφεται το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια, το οποίο βάζει διεθνείς 

φραγμούς στο εμπόριο μεταλλαγμένων οργανισμών. 

 Καταργούνται οι πιο επικίνδυνες και τοξικές ενώσεις (γνωστές και ως 

POPs). 

 Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Κιότο που θέτει διεθνή όρια στις 

εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου για την αποτροπή των κλιματικών 

αλλαγών. 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 

 

 

Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα 

παγκόσμιο κίνημα περισσότερων 

από3 εκατομμύρια υποστηρικτών, 

μελών και ακτιβιστών που 

αγωνίζονται για την προστασία 

των διεθνώς αναγνωρισμένων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όραμά 

μας είναι ένας κόσμος όπου όλοι 

οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν 

όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από άλλα διεθνή πρότυπα. 
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ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

 

 

 

 

 

 

PRAKSIS 

 Τηλέφωνο:210 5205200 

http://www.praksis.gr/  

 

Η PRAKSIS είναι μία ανεξάρτητη, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που βασικό στόχο έχει 

τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής 

δράσης. Διαθέτει δύο Πολυϊατρεία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία προσφέρουν 

εδώ και 13 χρόνια άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική 

υποστήριξη, κοινωνική υποστήριξη (συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες) κ.α. Οι 

δράσεις της απευθύνονται σε κάθε κοινωνικά αποκλεισμένη ομάδα που δεν έχει 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής και νομικής υποστήριξης (οικονομικούς 

μετανάστες, άπορους, άστεγους, ανασφάλιστους κλπ.).  

 

 

 

 

 
 

Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού 

Τηλέφωνο: 2813 408000 

http://www.anthropos.gr  

 

Το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού με διακριτικό τίτλο «anthropos.gr 

» αποτελεί την πρώτη ελληνική ανθρωπιστική πύλη στο διαδίκτυο, που στόχο έχει να 

προωθήσει τις σχέσεις μεταξύ των Ελληνικών ΜΚΟ και να παρέχει στους πολίτες, στις 

επιχειρήσεις, στους δημοσιογράφους και στους φορείς της πολιτείας & των δήμων που 

ενισχύουν τις εθελοντικές δράσεις έγκυρες πληροφορίες που σχετίζονται με τον 

εθελοντισμό και την ενίσχυση των δράσεων αυτού. Αποτελεί το πιο "πλούσιο" σε 

περιεχόμενο μητρώο ΜΚΟ στην Ελλάδα (με περισσότερες από 1800  ΜΚΟ). 

 

 

 

 

tel:2105205200
http://www.praksis.gr/
http://www.anthropos.gr/
javascript:void(0)
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ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

Τηλέφωνο: 210-8819397 

http://www.theofilos.gr  

 

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας «Θεόφιλος» ιδρύθηκε τον 

Οκτώβριο του 2004 με βασικό σκοπό την παροχή υλικής, ψυχολογικής και κοινωνικής 

στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών στις απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές 

περιοχές της Ελλάδας. Στο επίκεντρο των δράσεών μας βρίσκεται η στήριξη των 

πολύτεκνων οικογενειών που είναι κοινωνικά αποκλεισμένες ή απειλούνται από 

αποκλεισμό ή βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

 
 

Μαζί για το Παιδί 

Τηλέφωνο:115 25 

http://www.mazigiatopaidi.gr/main.php  

 

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» είναι μια ομπρέλα δέκα κοινωφελών σωματείων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό να ενώσει ισότιμα τις 

προσπάθειές τους για το παιδί σε ανάγκη. Το έργο της Ένωσης είναι πολύπλευρο 

αφού το κάθε ένα από τα σωματεία της προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες 

καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών προς στο παιδί και την οικογένειά του. 

Κάτω από την ομπρέλα της Ένωσης βρίσκουν καταφύγιο άπορα παιδιά, παιδιά με 

ειδικές ανάγκες, παιδιά που για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνιμα τη 

φροντίδα των φυσικών τους γονιών, παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και 

οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική, οικονομική και ηθική συμπαράσταση. Μαζί 

οι 10 φορείς προσφέρουν ετησίως συντονισμένες υπηρεσίες και ένα καλύτερο μέλλον 

σε περισσότερα από 5.000 παιδιά στην Ελλάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theofilos.gr/
http://www.mazigiatopaidi.gr/main.php
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
ΔΡΑΣ.Ε. ( Δράσεις Εθελοντών) 

 

Έδρα Προγράμματος: Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας 

Παρασκευής 
 

Τηλέφωνο: 210 6081479  www.drasemko.gr 

 

Η ΔΡΑΣ.Ε είναι μια μη κυβερνητική 

εθελοντική οργάνωση που έχει στόχο την 

κοινωνική αλληλεγγύη του δήμου Αγίας 

Παρασκευής . 

 

Αυτή η οργάνωση χωρίζεται σε κοινωνικές 

δομές . Αυτές είναι : 

 

Γραφείο Διαμεσολάβησης: Το Γραφείο 

Διαμεσολάβησης του Δήμου Αγίας 

Παρασκευής παρέχει πληροφορίες σε 

άνεργους συμπολίτες μας . Παρέχονται 

επίσης υπηρεσίες ψυχολογικής 

υποστήριξης και ενημέρωσης για θέματα 

απασχόλησης . 

Κοινωνικό Παντοπωλείο : Το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο το οποίο ανοίγει τις πόρτες 

του κάθε Παρασκευή από τις 8π.μ. ως τις 

13.00 ,διαθέτει δωρεάν είδη πρώτης 

ανάγκης . 

Κοινωνικό Μαγειρείο: Ο Δήμος Αγίας 

Παρασκευής παρέχει υπηρεσίες σίτισης 

σε άπορους, άστεγους, άνεργους και 

ηλικιωμένους διανέμοντας κατ’ οίκον 

μερίδες φαγητού . 

 

Κοινωνικό Φαρμακείο: Παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παρα- 

φαρμακευτικά προϊόντα σε άστεγους και άπορους. 

tel:210%206081479
http://www.drasemko.gr/
http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/component/content/article/82-koinonikes-domes-dimou/koinoniko-farmakeio/615-koinoniko-farmakeio
http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/component/content/article/78-koinonikes-domes-dimou/grafeio-diamesolavisis/611-grafeio-diamesolavisis
http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/component/content/article/79-koinonikes-domes-dimou/koinoniko-pantopoleio/612-koinoniko-pantopoleio
http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/component/content/article/80-koinonikes-domes-dimou/koinoniko-mageireio/613-koinoniko-mageireio
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Μετά την θεωρητική προσέγγιση του θέματος, αποφασίσαμε να 

περάσουμε στην πράξη. Έτσι, κάθε ομάδα πρότεινε μια εθελοντική 

δράση για υλοποίηση. Ευελπιστούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα να 

πραγματοποιήσουμε όσες ο χρόνος και οι συνθήκες μας επιτρέψουν. 

 

Η πρόταση της ομάδας «D΄s» 

 

Φιλανθρωπικό Μπαζάρ 

 

 Η πρόταση μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μπαζάρ με 

Χριστουγεννιάτικα ή άλλα είδη, του οποίου τα έσοδα θα διατεθούν σε 

κάποια φιλανθρωπική οργάνωση της επιλογής μας. 

 Επιλέξαμε  την παραπάνω  δράση διότι μέσω αυτής μπορούμε να 

συγκεντρώσουμε χρήματα , με έναν προσεγγιστικά εύκολο τρόπο, 

προσφέροντας έτσι χαρά στους συνανθρώπους μας, αλλά και σε εμάς 

τους ίδιους. 

 Με υλικά από το σπίτι που θα προσφέρει ο καθένας, θα 

δημιουργήσουμε κοσμήματα και διακοσμητικά. Όποιες μητέρες 

επιθυμούν μπορούν να παρασκευάσουν χριστουγεννιάτικες ή άλλες 

λιχουδιές, τις οποίες θα πουλήσουμε σε προσιτές τιμές. 

 Αφού έρθουμε σε συνεννόηση με τους καθηγητές και τον 

Διευθυντή, για να εξασφαλίσουμε την άδεια τους και την παραχώρηση 

της αίθουσας εκδηλώσεων, θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία του 

μπαζάρ, η οποία ουσιαστικά θα έχει ξεκινήσει δυο εβδομάδες πριν. Θα 

διακοσμήσουμε την αίθουσα και θα τοποθετήσουμε τα αγαθά που είναι 

προς πώληση. Για την καλύτερη οικονομική διαχείριση θα έχουμε ένα 

διπλότυπο μπλοκ αποδείξεων για τα είδη που θα διαθέτουμε. 

 Για την προώθηση της δράσης αυτής θα αναρτηθούν αφίσες σε 

εμφανή σημεία και οι μαθητές του τμήματος θα ενημερώσουν συγγενείς 

και φίλους για την εκδήλωση. Προτείνουμε η δράση να πραγματοποιηθεί 

εντός, αλλά και εκτός διδακτικού ωραρίου. 

 

 

Η πρόταση της ομάδας «Εκείνες κι Εγώ» 

 

Δενδροφύτευση στον Υμηττό 

 

Επιλέξαμε αυτή τη δράση γιατί ωφελεί το περιβάλλον και είναι 

εύκολο να πραγματοποιηθεί. 
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Θα υπάρξουν οφέλη όσον αφορά στο κοινωνικό σύνολο και 

κυρίως στην αποκατάσταση εκτάσεων που καταστράφηκαν από τις  

φωτιές, μείωση του κινδύνου πλημμύρας λόγω της βροχής και αύξηση 

του ποσοστού οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Θα ομορφύνουμε την περιοχή 

μας και θα κατανοήσουμε την αξία της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Διάρκεια της δράσης : 3 εβδομάδες 

1
η
 εβδομάδα : Εύρεση συμμετεχόντων μαθητών από όλο το 

σχολείο. Εύρεση των απαραίτητων κηπευτικών εργαλείων και φυτών. 

Επικοινωνία με το Δασαρχείο για την εξασφάλιση της απαιτούμενης 

άδειας και, ίσως, την καθοδήγηση από κάποιον ειδικό. 

2
η
 εβδομάδα : Συνεργασία με τον Διευθυντή για την οργάνωση της 

δράσης και τους καθηγητές για την εθελοντική συμμετοχή τους και την 

συνοδεία των μαθητών. 

3
η
 εβδομάδα : Υλοποίηση της δράσης. 

Για την προβολή της θα δημιουργήσουμε μια αφίσα με πράσινο χρώμα 

και δύο χέρια που περικλείουν ένα δέντρο. 

 

 

Η πρόταση της ομάδας «Φωτεινές Ιδέες» 

 

Σεμινάρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για Πρώτες Βοήθειες 

 

 Η δράση που προτείνουμε είναι η παρακολούθηση των τριών 

σεμιναρίων που διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για 

εκμάθηση βασικών στοιχείων Πρώτων Βοηθειών. 

 Αυτή η δράση μας προσφέρει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε 

διάφορες καταστάσεις που μπορεί να συμβούν στην καθημερινότητά μας, 

όπου χρειάζεται άμεση βοήθεια. Αυτά τα σεμινάρια ωφελούν εμάς τους 

νέους να γνωρίσουμε καλύτερα , με πρακτικό τρόπο, την παροχή 

Πρώτων Βοηθειών και, αν παραστεί ανάγκη, να προσφέρουμε την 

βοήθειά μας σε ανθρώπους που κινδυνεύουν. Επίσης, συμβάλλουν στην 

καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων μας, αφού, σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης, θα είμαστε εκπαιδευμένοι και θα λειτουργήσουμε με 

ψυχραιμία. 

 Για να επιτευχθεί ο σκοπός μας, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με 

τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και να συμφωνήσουμε για τον τόπο και 

τον χρόνο που θα διεξαχθούν. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε 3 

συναντήσεις, από 4 ώρες η καθεμία. Ο τόπος μπορεί να είναι ένας χώρος 

της επιλογής μας, είτε εγκαταστάσεις του ΕΕΣ. Η παρακολούθηση και 

των 3 συναντήσεων είναι υποχρεωτική αν θέλουμε να πάρουμε την 

ανάλογη πιστοποίηση. 

 Για την προώθηση της ιδέας θα δημιουργήσουμε μια αφίσα. 
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Η πρόταση της ομάδας «Project 4» 

 

Καθαρισμός δημόσιων χώρων 

«Βοηθάω κι εγώ» 

Τα κριτήρια για την επιλογή, καθώς και τα οφέλη αυτής της 

δράσης είναι πολλαπλά. 

 Συχνά, οι υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν να καλύψουν όλες τις 

ανάγκες καθαριότητας όλων των χώρων. Βέβαια, η καθαριότητα είναι 

από τις βασικές αρμοδιότητες του Δήμου, αλλά, αν μετά από 

επανειλημμένες εκκλήσεις των δημοτών, ο Δήμος δεν ενεργήσει 

αναλόγως, τέτοιες πρωτοβουλίες πολιτών μπορεί να είναι πιο 

αποτελεσματικές. Έτσι, εμείς οι ίδιοι φροντίζουμε για την υγιεινή 

κατάσταση του τόπου αυτού, ο οποίος στην συνέχεια μπορεί να 

αξιοποιηθεί από τους πολίτες. Επίσης, μαθαίνουμε να συμμετέχουμε σε 

μια συλλογική δράση για το κοινό καλό και  να σεβόμαστε τον χώρο 

στον οποίο κινούμαστε. 

 Για να υλοποιηθεί αυτή η δράση χρειάζεται, στην αρχή, να μας 

δηλώσουν συμμετοχή όσοι θέλουν να πάρουν μέρος , καθώς και πόση 

ώρα διαθέτουν. Στη συνέχεια πρέπει, μετά από ψηφοφορία να 

αποφασίσουμε ποιους δημόσιους χώρους θέλουμε να καθαρίσουμε. Θα 

έρθουμε σε επαφή με τον Δήμαρχο για να τον ενημερώσουμε, ίσως και 

να τον πιέσουμε να συμμετάσχει ο Δήμος, και ακόμη να προωθήσει την 

ιδέα μας προς τους δημότες. Στο τέλος, θα μοιραστούν μπλουζάκια με το 

σύνθημα : « Βοηθάω κι εγώ». 

 Αυτή τη δράση θα την προβάλουμε με φυλλάδια που θα 

μοιράσουμε στους συμμαθητές μας, αλλά και στην τοπική κοινωνία, 

αλλά και στο site του σχολείου, ώστε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή και 

επιτυχία το έργο μας. 

 Θα μπορούσαμε, ίσως, να ξεκινήσουμε από την αυλή του σχολείου 

μας… 

 

 

 

Η πρόταση της ομάδας «Joker» 

 

Συγκέντρωση ρούχων και τροφίμων 

Οι 4 σωματοφύλακες 

 

 Προτείνουμε να συγκεντρώσουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και 

παλιά ρούχα σε καλή κατάσταση και να τα προσφέρουμε σε ιδρύματα 

της περιοχής, ή στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Παρασκευής 

( πχ. Κοινωνικό Παντοπωλείο) 
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Επιλέξαμε αυτή τη δράση διότι με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσουμε 

ανθρώπους που έχουν ανάγκη (ηλικιωμένους, άπορους), θα τους 

δώσουμε λίγη χαρά και θα νοιώσουμε κι εμείς την ικανοποίηση της 

προσφοράς. 

Η συγκέντρωση των αγαθών θα γίνεται στο χώρο του σχολείου και 

μάλιστα, η συγκέντρωση τροφίμων δίπλα στο κυλικείο. Θα 

ενημερώσουμε τον Σύλλογο καθηγητών και τον Διευθυντή για την 

πρωτοβουλία μας και θα ζητήσουμε την συμμετοχή τους. Θα ζητήσουμε 

συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ο οποίος έχει 

ιδιαίτερη ευαισθησία και εμπειρία σε τέτοιου είδους δράσεις. Τέλος, θα 

προωθήσουμε την ιδέα μας με κάποια αφίσα. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

Εν κατακλείδι,  μέσα από τον εθελοντισμό μπορούμε να γίνουμε 

καλύτεροι άνθρωποι, ηθικά, προσφέροντας  ανιδιοτελή  προσφορά και  

μαθαίνοντας   τι σημαίνει ομαδικό πνεύμα, λειτουργώντας ως ένα  

σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο θα ευαισθητοποιηθούμε για τον κόσμο, 

άλλα θα τον κάνουμε και καλύτερο. Μέσα από τον εθελοντισμό δεν 

ωφελείται  μόνο το άτομο αλλά και η κοινωνία . Πολλές φορές όμως 

υπάρχουν καταχρήσεις του εθελοντισμού με αποτέλεσμα να οδηγήσουν 

σε δυσλειτουργίες . Για αυτό, ο εθελοντής μέσα σε μια ομάδα έχει 

κάποια δικαιώματα και κάποιες  υποχρεώσεις που υπάγονται στο 

νομοθετικό  πλαίσιο του εθελοντή. Μια άλλη μορφή εθελοντισμού είναι 

ο ακτιβισμός,  ο οποίος επιτυγχάνεται με διαφόρους  τρόπους . Μέσα από 

παραδείγματα για τις ελληνικές και διεθνείς Μ.Κ.Ο. μπορεί να μάθει 

κανείς το ρόλο και το έργο τους,  αλλά παράλληλα και τις λειτουργίες 

που επιτελούν. Ευχόμαστε στο άμεσο  μέλλον  όλο και πιο πολλοί  

άνθρωποι να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό και να καταλάβουν το 

νόημα του κάνοντας τον κόσμο ολοένα και καλύτερο.  
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ΠΗΓΕΣ 

Για τα οφέλη του εθελοντισμού: 

http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/5.7.pdf 

http://pinakio.blogspot.gr/2011/06/16.html 

http://14press.gr/ 

Για τις δυσλειτουργίες του εθελοντισμού: 

 http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=813&I

temid=29 

Για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εθελοντή: 

 http://volunteers.neagenia.gr/images/pdf/egxeiridio.pdf  σελίδα 48) 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0

CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.volunteercommissioner.gov.cy%2Fv

olunteer%2Fvolunteer.nsf%2F%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%2

5CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BE%25C

E%25B7%2520%25CE%2595%25CE%25B8%25CE%25B5%25CE%25BB%

25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25

CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D.pdf&ei=Bi5iVKi6BtfmaqnjgdgB&us

g=AFQjCNEnwf7ovTscD_JR_XmlwJc8EG-xTw 

(https://www.causes.com/causes/546697-/updates/414883) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2

%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 

http://www.amasouras.com/On-line 

Για το νομοθετικό πλαίσιο: 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: 

http://www.volunteercommissioner.gov.cy/volunteer/volunteer.nsf/faq_gr

/faq_gr?OpenDocument 

https://www.google.gr/url? 

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&v

ed=0CEsQFjAH&url=http%3A%2F%2Fedo-

mko.gr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26

id%3D215&ei=3gJZVMjNG8zhapXwgegP&usg=AFQjCNEZrtT8Y3sgl

Yvr2SynYmsoMc0xSw 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&

cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fvaltos-

alexandreia.blogspot.com%2F2012%2F03%2F11.html&ei=WwRZVJXd

CPGu7Abpo4DgDw&usg=AFQjCNE4EuGY1cYw1FQeIo72x3HlxXNiS

g 

Για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα και στην Αγ. Παρασκευή: 
http://ethelontis.gr/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84

%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%

http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/5.7.pdf
http://pinakio.blogspot.gr/2011/06/16.html
http://14press.gr/
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=813&Itemid=29
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=813&Itemid=29
http://volunteers.neagenia.gr/images/pdf/egxeiridio.pdf
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.volunteercommissioner.gov.cy%2Fvolunteer%2Fvolunteer.nsf%2F%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25B7%2520%25CE%2595%25CE%25B8%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D.pdf&ei=Bi5iVKi6BtfmaqnjgdgB&usg=AFQjCNEnwf7ovTscD_JR_XmlwJc8EG-xTw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.volunteercommissioner.gov.cy%2Fvolunteer%2Fvolunteer.nsf%2F%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25B7%2520%25CE%2595%25CE%25B8%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D.pdf&ei=Bi5iVKi6BtfmaqnjgdgB&usg=AFQjCNEnwf7ovTscD_JR_XmlwJc8EG-xTw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.volunteercommissioner.gov.cy%2Fvolunteer%2Fvolunteer.nsf%2F%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25B7%2520%25CE%2595%25CE%25B8%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D.pdf&ei=Bi5iVKi6BtfmaqnjgdgB&usg=AFQjCNEnwf7ovTscD_JR_XmlwJc8EG-xTw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.volunteercommissioner.gov.cy%2Fvolunteer%2Fvolunteer.nsf%2F%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25B7%2520%25CE%2595%25CE%25B8%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D.pdf&ei=Bi5iVKi6BtfmaqnjgdgB&usg=AFQjCNEnwf7ovTscD_JR_XmlwJc8EG-xTw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.volunteercommissioner.gov.cy%2Fvolunteer%2Fvolunteer.nsf%2F%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25B7%2520%25CE%2595%25CE%25B8%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D.pdf&ei=Bi5iVKi6BtfmaqnjgdgB&usg=AFQjCNEnwf7ovTscD_JR_XmlwJc8EG-xTw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.volunteercommissioner.gov.cy%2Fvolunteer%2Fvolunteer.nsf%2F%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25B7%2520%25CE%2595%25CE%25B8%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D.pdf&ei=Bi5iVKi6BtfmaqnjgdgB&usg=AFQjCNEnwf7ovTscD_JR_XmlwJc8EG-xTw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.volunteercommissioner.gov.cy%2Fvolunteer%2Fvolunteer.nsf%2F%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25B7%2520%25CE%2595%25CE%25B8%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D.pdf&ei=Bi5iVKi6BtfmaqnjgdgB&usg=AFQjCNEnwf7ovTscD_JR_XmlwJc8EG-xTw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.volunteercommissioner.gov.cy%2Fvolunteer%2Fvolunteer.nsf%2F%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25B7%2520%25CE%2595%25CE%25B8%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D.pdf&ei=Bi5iVKi6BtfmaqnjgdgB&usg=AFQjCNEnwf7ovTscD_JR_XmlwJc8EG-xTw
https://www.causes.com/causes/546697-/updates/414883
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.amasouras.com/On-line%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.volunteercommissioner.gov.cy/volunteer/volunteer.nsf/faq_gr/faq_gr?OpenDocument
http://www.volunteercommissioner.gov.cy/volunteer/volunteer.nsf/faq_gr/faq_gr?OpenDocument
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEsQFjAH&url=http%3A%2F%2Fedo-mko.gr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D215&ei=3gJZVMjNG8zhapXwgegP&usg=AFQjCNEZrtT8Y3sglYvr2SynYmsoMc0xSw
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEsQFjAH&url=http%3A%2F%2Fedo-mko.gr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D215&ei=3gJZVMjNG8zhapXwgegP&usg=AFQjCNEZrtT8Y3sglYvr2SynYmsoMc0xSw
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEsQFjAH&url=http%3A%2F%2Fedo-mko.gr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D215&ei=3gJZVMjNG8zhapXwgegP&usg=AFQjCNEZrtT8Y3sglYvr2SynYmsoMc0xSw
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEsQFjAH&url=http%3A%2F%2Fedo-mko.gr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D215&ei=3gJZVMjNG8zhapXwgegP&usg=AFQjCNEZrtT8Y3sglYvr2SynYmsoMc0xSw
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEsQFjAH&url=http%3A%2F%2Fedo-mko.gr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D215&ei=3gJZVMjNG8zhapXwgegP&usg=AFQjCNEZrtT8Y3sglYvr2SynYmsoMc0xSw
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEsQFjAH&url=http%3A%2F%2Fedo-mko.gr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D215&ei=3gJZVMjNG8zhapXwgegP&usg=AFQjCNEZrtT8Y3sglYvr2SynYmsoMc0xSw
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEsQFjAH&url=http%3A%2F%2Fedo-mko.gr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D215&ei=3gJZVMjNG8zhapXwgegP&usg=AFQjCNEZrtT8Y3sglYvr2SynYmsoMc0xSw
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

   Γιατροί χωρις συνορα http://www.msf.gr/ 

  Amnesty International http://www.amnesty.org/ 

  UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) fhttp://en.unesco.org/ 

  World Health Organization (WHO) http://www.who.int/en/ 

  United Nations Homepag http://www.un.org/ 

  UNICEF http://www.unicef.org/ 

 Food and Agriculture Organization of the United 

Nations http://www.fao.org/home/en/ 
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