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Εθελοντισμός είναι ο θεσμός εκείνος που 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, 

οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων 

και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που 

δημιουργεί η αδυναμία του κράτους και οι 

μηχανισμοί της αγοράς 



Ο εθελοντισμός ορίζεται ως «Άνευ αμοιβής μη 

υποχρεωτική εργασία, η οποία είναι χρόνος που 

προσφέρουν ιδιώτες χωρίς αμοιβή σε 

δραστηριότητες που γίνονται είτε μέσω ενός 

οργανισμού είτε απευθείας, για άλλους εκτός του 

νοικοκυριού τους» 



Colin Rochester, Angela Ellis Paine, Steven 
Howlett, Meta Zimmeck: Volunteering and 

Society in the 21th Century, Palgrave 
Macmillan UK 2010, Pages 233-247 



Α. Επίσημος Εθελοντισμός 
• Αφορά την προσφορά για παράδειγμα προς μια ΜΚΟ η 
ένα ίδρυμα 

Β. Ανεπίσημος Εθελοντισμός 
• Αφορά την προσφορά σε περισσότερο προσωπικό 
επίπεδο, βοηθώντας για παράδειγμα κάποιον ηλικιωμένο 

Γ. Διατεταγμένος Εθελοντισμός 
• Το κράτος θεωρεί τις εθελοντικές οργανώσεις ως 
έναν ευέλικτο βραχίονά του που ασκεί συμπληρωματικές 
δράσεις για την επίτευξη των σκοπών του 



Η έννοια «εθελοντισμός» είναι αρκετά ευρεία καθώς 

περιλαμβάνει μέχρι και  

 

• την εθελοντική αιμοδοσία η 

 

• τη μετά θάνατο προσφορά μελών του 

ανθρώπινου σώματος για επιστημονικούς σκοπούς 



Ο εθελοντισμός είναι ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ 

που ορίζει τόσο το συναισθηματικό, 

όσο και το αξιακό, φιλοσοφικό δομικό 

υλικό του ατόμου 



Ο εθελοντισμός σίγουρα δεν είναι τυχαία και 

ευκαιριακή δράση γιατί χαρακτηρίζεται από : 

 

•  ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

•  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

•  ΑΦΟΣΙΩΣΗ 

•  ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 

 



• Μια ομάδα ακαδημαϊκών, από το Πανεπιστήμιο John 
Hopkins, υπολόγισαν ότι το 2005, περίπου 970 
εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο συμμετείχαν σε 
εθελοντικές δραστηριότητες  
 
• Με δεδομένη την πληθυσμιακή αύξηση, ο αριθμός των 
εθελοντών παγκοσμίως εκτιμάται ότι έχει φτάσει το 
ορόσημο του 1 δις 
 
•Αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποτελούσαν πληθυσμό μιάς 
χώρας, τότε αυτή θα ήταν η τρίτη πολυπληθέστερη χώρα 
του κόσμου 
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• Η απλήρωτη εργασία 
 
• Οι διάφορες μορφές πρακτικής άσκησης για τη λήψη  
  πτυχίου η επαγγελματικής ειδικότητας 
 
• Η συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα και επαγγελματικά    
  αθλητικά σωματεία 
 
• Η καταναγκαστική εργασία 
 
• Η «κοινωνική» εργασία 
 
• Η εκμετάλλευση της διάθεσης για κοινωνική προσφορά με  
  σκοπό το κέρδος  
 



Παροχή ευκαιριακής υλικής βοήθειας 

στο πλαίσιο μιας ανισότιμης σχέσης του 

βοηθού - βοηθούμενου 



Η αφιλοκερδής και ανυστερόβουλη πράξη 

που ωφελεί το κοινωνικό σύνολο 



1. Τι είναι ο εθελοντισμός; 

2. Τι δεν είναι εθελοντισμός 

3. Τομείς εθελοντισμού 

4. Οφέλη του εθελοντισμού 

5. Εθελοντισμός στην Ευρώπη 

6. Εθελοντισμός στην Ελλάδα 

7. Εθελοντισμός και ΑΜΕΑ 

8. Κριτική – Παρεκτροπές 

9. Επίλογος 



• Ανθρώπινα δικαιώματα 
• Κοινωνική αλληλεγγύη (μετανάστες – πρόσφυγες –  
  άνθρωποι που ζουν σε κατάσταση φτώχειας,  
  κακοποιημένες γυναίκες, θύματα οικογενειακής η    
  άλλης βίας κα) 
• Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 
• Φυσική – Περιβαλλοντική προστασία 
• Πολιτισμός 
• Αθλητισμός 
• Δράσεις για νέους – παιδιά – ηλικιωμένους 
• Υγεία – Πρόνοια 
• Προβλήματα τοπικών κοινωνιών 
• Πολιτική προστασία (σε φυσικές καταστροφές) 
• Ανθρωπιστική βοήθεια στο εξωτερικό   
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• Αναγνώριση προσφοράς 
 
• Ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και πολιτιστικών  
  στοιχείων 
 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων και δυνατοτήτων 
 
• Νέες γνωριμίες, νέοι φίλοι 
 
• Εργασιακή εμπειρία και δικτύωση 
 



• Προσφορά δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών 
 
• Ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ  
  Οργανισμών – Φορέων – Συλλόγων 
 
• Χτίσιμο δυνατής και συνεκτικής κοινότητας 
 
• Προώθηση της ενασχόλησης με την «πολιτική» 
 
• Συμβολή στην ευημερία των συμμετεχόντων 
  (Εθελοντές και ωφελούμενοι)  
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Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν διαφορετικές 

αντιλήψεις στο θέμα του εθελοντισμού, οι οποίες 

δημιουργούνται μέσα από 

 

•  τις ιστορικές, 

•  τις πολιτικές και 

•  τις πολιτιστικές 

 
συγκυρίες κάθε χώρας 

 



Εμφανίζονται χώρες όπως : 

α. η ΑΥΣΤΡΙΑ, το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και η 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ όπου περισσότερο από το 40% των 

πολιτών είναι εθελοντές 

β. η ΕΣΘΟΝΙΑ και η ΓΑΛΛΙΑ με μέτρια ποσοστά 

συμμετοχής (20-29%) 

γ. ΙΤΑΛΙΑ και η ΛΕΤΟΝΙΑ όπου λιγότερο από 

10% του πληθυσμού αναλαμβάνει εθελοντική δράση 
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• Δυστυχώς η ΕΛΛΑΔΑ βρίσκεται πολύ χαμηλά  

  στον κατάλογο της εθελοντικής προσφοράς 

 

• Στο World Giving Index 2015 του Charities Aid   

  Foundation, η χώρα μας καταλαμβάνει την  

  καθόλου τιμητική 132η θέση μεταξύ 145 κρατών 

 

 





• 58.000 εθελοντές 

• 76% νέοι έως 35 ετών 

• υψηλό μορφωτικό επίπεδο 



ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ 

Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 14/7/2016 



1. Τι είναι ο εθελοντισμός; 

2. Τι δεν είναι εθελοντισμός 

3. Τομείς εθελοντισμού 

4. Οφέλη του εθελοντισμού 

5. Εθελοντισμός στην Ευρώπη 

6. Εθελοντισμός στην Ελλάδα 

7. Εθελοντισμός και ΑΜΕΑ 

8. Κριτική – Παρεκτροπές 

9. Επίλογος 



α. Αυξάνει την αυτοεκτίμηση του ατόμου 

β. Μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης κατάθλιψης 

γ. Γεμίζει την ζωή του ατόμου με χαρά κα ευτυχία 

δ. Βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες 

Ελευθερία Μουστάκα 

Ψυχολόγος 



Στη κοινωνία ΟΛΟΙ συμμετέχουν 

 

•  στον Αθλητισμό 

•  στον Πολιτισμό 

•  στον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 
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Μια κριτική που δέχεται ο εθελοντισμός 

είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι 

εθελοντές χρησιμοποιούνται ως δωρεάν 

εργατικά χέρια για την κάλυψη αναγκών η 

θέσεων εργασίας (απλήρωτη εργασία) 



Ως παρεκτροπή επισημαίνεται η εθελοντική 

προσφορά που σκοπεύει σε φορολογικές η 

άλλες διευκολύνσεις η απαλλαγές, καθώς 

και αυτή που γίνεται με εξ αρχής στόχο την 

ευρεία προβολή του προσώπου η του φορέα 

που την ασκεί 



Επίσης θα μπορούσε να θεωρηθεί 

παρεκτροπή η ανάληψη εθελοντικής δράσης 

με την αναμονή η υπόσχεση ανταμοιβής π.χ. 

υψηλότερη βαθμολογία, credits για την 

απόκτηση πτυχίου, υπόσχεση για αμειβόμενη 

εργασία στο μέλλον 



• Η έλλειψη διαφάνειας στα οικονομικά των ΜΚΟ 

• Η ηθική χαλάρωση 

• Η ιδιοτέλεια 

• Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας 

• Η απουσία του Εθελοντισμού από το εκπαιδευτικό  

  πρόγραμμα των Σχολείων 
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J.F. KENNEDY 



Γιάννης Ρίτσος 




