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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ; 

Είναι η ανιδιοτελής προσφορά, να δίνω 
αλλά να μην ζητάω. 

Καλλιεργεί την αλληλεγγύη, την 
ανθρωπιά, το ομαδικό πνεύμα. 

Επίσημος εθελοντισμός (μέσω κάποιου 
θεσμοθετημένου φορέα) 

Ανεπίσημος εθελοντισμός (μέσω 
ατομικών ή συλλογικών πρωτοβουλιών) 



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

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 να προσδώσει 
στον ατομικισμό τη συλλογική και κοινωνική του διάσταση. 

Τα οφέλη για το άτομο: 
 

1. Αποκτά γνώσεις. 

2. Υιοθετεί ηθικές αξίες και αρετές. 

3. Νοιώθει ολοκληρωμένος συναισθηματικά. 

4. Αναπτύσσει την  κοινωνικότητά του. 

5. Αναπτύσσει πολιτική δράση, γίνεται ενεργός πολίτης. 

6. Ωφελεί τα άτομα της τρίτης ηλικίας. 
 



Τα οφέλη για την κοινωνία: 

  
 

1. Συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων. 

2. Βοηθάει στην λειτουργία του κράτους. 

3. Συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας 
συνεκτικής και συγκροτημένης 
κοινωνίας. 

4. Τονώνει την αυτοπεποίθηση των 
κοινωνικών ομάδων. 



Οι δυσλειτουργίες του 
εθελοντισμού 
 Αντικατάσταση της αμειβόμενης εργασίας. 

 Κίνδυνος υποκατάστασης των κρατικών 
υποχρεώσεων. 

 Ανεπαρκής δράση . 

 Η έλλειψη εμπειρίας, ικανότητας και εκπαίδευσης 
των εθελοντών μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα. 

 Κατάχρηση χρημάτων και εκμετάλλευση των 
εθελοντών. 

 Κατάχρηση των κρατικών επιχορηγήσεων για 
προσωπικά οφέλη. 



Τα δικαιώματα του 
εθελοντή 

1. Δικαίωμα καθοδήγησης, ενημέρωσης, 

υποστήριξης και δραστηριοποίησης. 

2. Σεβασμός, αξιοπρέπεια. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε 

εθελοντική δραστηριότητα. 

4. Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. 

5. Ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση ή τη δράση. 

6. Να είναι ασφαλισμένος από κάθε κίνδυνο 

ατυχήματος. 

7. Να έχει διαπίστευση που να υποδεικνύει ότι είναι 

εθελοντής. 

8. Να αναγνωρίζεται η κοινωνική αξία της 



Οι υποχρεώσεις του 
εθελοντή 

1. Προσωπική δέσμευση 

2. Να σέβεται τις υποδείξεις που του έχουν δοθεί. 

3. Σεβασμός προς τους δικαιούχους των 
εθελοντικών δράσεων. 

4. Να έχει αλληλεγγύη. 

5. Να εκπαιδεύεται. 

6. Να τηρεί τα καθήκοντά του. 

7. Να δίνει τον καλύτερο εαυτό του. 

8. Να μην δρα με ατομικισμό. 



Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 

Η νομοθεσία για τον εθελοντισμό αποτελεί ένα 

σχετικά πρόσφατο δημοσίευμα της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως, μιας και δημοσιεύθηκε στις 22 

Νοεμβρίου 2011.  

 

Τα άρθρα του νομοσχεδίου αφορούν κυρίως στη 

σύσταση εθελοντικών οργανώσεων καθώς και τις 

προϋποθέσεις ένταξης σε αυτές.  

 

Στα άρθρα βρίσκουμε πληροφορίες για την 

Επικουρική Ακτοφυλακή (ΕΠ.ΑΚΤ) και τους Εθελοντές 

Πυροσβέστες. 



ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ 

Στη νομοθεσία για την Επικουρική Ακτοφυλακή (ΕΠ.ΑΚΤ) 

αναφέρονται μεταξύ άλλων: 

 

 Οι αρμοδιότητες της ΕΠ.ΑΚΤ  

 Τα κριτήρια που ο υποψήφιος πρέπει να πληροί  

 Η ασφαλιστική κάλυψη την οποία δικαιούνται οι 

εθελοντές ακτοφύλακες 

 Αίτια παύσης της ιδιότητας του εθελοντή ακτοφύλακα 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 

Τα άρθρα για τους Εθελοντές Πυροσβέστες αναφέρονται: 

 

 Στα καθήκοντα ενός Εθελοντή Πυροσβέστη 

 Στις προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του 

Εθελοντή Πυροσβέστη 

 Στη βασική εκπαίδευση και τι αυτή περιλαμβάνει 

 Στην ενδυμασία και τον προσωπικό εξοπλισμό 

 Στις ποινές που δύνανται να επιβληθούν 



Ακτιβισμός 
διαμαρτυρίες πολιτών με στόχο την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής σε όλους τους τομείς 

 

Ακτιβιστές της Green Peace διαμαρτύρονται για την 

εισαγωγή μεταλλαγμένου καλαμποκιού 



Διαμαρτυρία για την 

υπερκατανάλωση κρέατος 



on line 
ακτιβισμός 

διαμαρτυρίες πολιτών για 
κοινωνικά και άλλα ζητήματα 
με τη χρήση της τεχνολογίας 

Οι indignados της Ισπανίας και 

οι αγανακτισμένοι της Αθήνας 



Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(ΜΚΟ) 
 Εθελοντικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 
ανεξάρτητες από το κράτος και τα πολιτικά κόμματα 
και με στόχο την υπεράσπιση κοινωνικών 
δικαιωμάτων. 



Πιο συγκεκριμένα: 

 οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δεν έχουν 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

 Λειτουργούν ανεξάρτητα από κάθε κυβέρνηση, με 

σκοπό το κοινωνικό όφελος. 

 Συμβάλλουν στην αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών. 

 Καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας. 

 Προωθούν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. 

 Βοηθούν στην επίλυση πολλών παγκόσμιων 

προβλημάτων που αφορούν στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις, την υγεία, την  

ειρήνη, τη θέση της γυναίκας και του παιδιού κα. 

 



Παραδείγματα ΜΚΟ 

Ιδρύθηκε το 1961 στην 

Ελβετία. Αποστολή της είναι 

η διατήρηση της 

παγκόσμιας χλωρίδας και 

πανίδας και γενικά η 

προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Η Διεθνής Αμνηστία είναι 

μια οργάνωση που έχει 

ως αποστολή την 

υπεράσπιση των διεθνών 

αναγνωρισμένων 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 



Green Peace : περιβαλλοντική 

οργάνωση που ιδρύθηκε το 1971,  

με στόχο ένα πράσινο και 

ειρηνικό κόσμο. 



Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
στην Ελλάδα  

Με ανθρωπιστική και 

ιατρική δράση. 

Ελληνικό Κέντρο 

Προώθησης του 

Εθελοντισμού 



Μη Κυβερνητική Οργάνωση για την 

υπεράσπιση της πολύτεκνης οικογένειας. 

Υπεράσπιση του παιδιού και της 

οικογένειας. 



Εθελοντικές οργανώσεις 
στην Αγία Παρασκευή 

Η ΔΡΑΣ.Ε είναι μια μη 

κυβερνητική εθελοντική 

οργάνωση που έχει στόχο 

την κοινωνική αλληλεγγύη 

στο Δήμο Αγίας Παρασκευής 

. 

 

Γραφείο Διαμεσολάβησης 

Κοινωνικό παντοπωλείο 

Κοινωνικό μαγειρείο 

Κοινωνικό φαρμακείο του 

Δήμου Αγίας Παρασκευής 



Οι δικές μας δράσεις 

1. Φιλανθρωπικό μπαζάρ 
2. Δενδροφύτευση στον Υμηττό 
3. Σεμινάρια του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού για Πρώτες 
Βοήθειες 

4. Καθαρισμός δημόσιων χώρων 
5. Συγκέντρωση ρούχων και 

τροφίμων 



Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας! 


