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Ενότητα A 

Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην 
Ελλάδα 

 

1. Ο Εθελοντισµός σε ∆ιεθνές Επίπεδο 

Ο εθελοντισµός είναι ένα φαινόµενο που αναπτύσσεται µε διαφορετικό ρυθµό 
σε κάθε χώρα, εξαιτίας των διαφορετικών οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών 
και πολιτιστικών συνθηκών που έχει η καθεµία να αντιµετωπίσει στο πέρασµα 
του χρόνου. 

Αυτό γίνεται ιδιαίτερα φανερό µέσα από µία συγκριτική αξιολόγηση του 
εθελοντισµού σε 21 χώρες (Σειρά Γραφηµάτων Α1 και Α2): 
 

Γράφηµα Α1 

% Ποσοστό Εθελοντών σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς 
σε σχέση µε τον Συνολικό Πληθυσµό ανά Γεωγραφική Περιοχή (1995) 
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Α. ∆ΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
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Β. ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
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Γ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
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∆. ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
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Πηγή: Ziemek (2002), σελ. 33 

Γράφηµα Α2 

% Ποσοστό Εθελοντών σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς 
σε σχέση µε το Συνολικό Εργατικό ∆υναµικό ανά Γεωγραφική Περιοχή 

(1995) 
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Γ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
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Πηγή: Ziemek (2002), σελ. 34 

 

Τα προηγούµενα διαγράµµατα αποκαλύπτουν ότι ο εθελοντισµός είναι 
δηµοφιλέστερος στις περισσότερο αναπτυγµένες χώρες. Μάλιστα, τα 
µεγαλύτερα ποσοστά εθελοντών εµφανίζουν η Γαλλία, η Ολλανδία, το Ηνωµένο 
Βασίλειο και οι Η.Π.Α. Ωστόσο, υπάρχουν χώρες που δεν ακολουθούν αυτή την 
τάση, όπως είναι η Αυστρία, το Ισραήλ και η Ιαπωνία. Από τις αναπτυσσόµενες 
χώρες, η Τσεχία είναι η µόνη που εµφανίζει ένα συγκριτικά ψηλό ποσοστό 
εθελοντών. 

Σύµφωνα µε µία πιο πρόσφατη συγκριτική µελέτη (1998), ο πληθυσµός των 
ακόλουθων 22 χωρών - Ολλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο, 
Γερµανία, Ισπανία, Αυστρία, Φινλανδία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουµανία, 
Αυστραλία, Η.Π.Α., Ισραήλ, Ιαπωνία, Αργεντινή, Περού, Βραζιλία, Κολοµβία και 
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Μεξικό - έχει προσφέρει εθελοντικά χρόνο σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς 
κατά µέσο όρο σε ποσοστό 28%. Το 2000 η επέκταση αυτής της µελέτης σε 
ακόµα περισσότερες χώρες καταδεικνύει ότι η Ολλανδία είναι η πιο 
αναπτυγµένη χώρα στον κλάδο των εθελοντικών και µη κερδοσκοπικών 
οργανισµών, µε τον Καναδά και το Βέλγιο να την ακολουθούν αµέσως µετά, και 
το Μεξικό να καταλαµβάνει την τελευταία θέση (Γράφηµα Α3). 

Γράφηµα Α3 

Το Εργατικό ∆υναµικό των Εθελοντικών και Μη Κερδοσκοπικών 
Οργανισµών 

ως ποσοστό του Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού ανά Χώρα (2000) 

 
Πηγή: Hall, Barr, Easwaramoorthy, Wojciech Sokolowski and Salamon (2005), σελ. 10 



Έργο: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα 
 

 
8

2. Ο Εθελοντισµός σε Επιλεγµένες Χώρες ανά Ήπειρο 
 

 

2.1 ΑΜΕΡΙΚΗ 

 

 

 

2.1.1 Ο Εθελοντισµός στον Καναδά 

2.1.1.1 Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στον Καναδά 

α. Η Συµβολή του Εθελοντισµού στον Καναδά 

Η συµβολή και η σηµασία του εθελοντισµού στον Καναδά είναι τεράστια. Τα 
πρώτα νοσοκοµεία, ορφανοτροφεία, οίκοι ευγηρίας και πολλοί άλλοι φορείς 
κοινωνικής πρόνοιας και υγείας στον Καναδά έχουν ιδρυθεί από εθελοντές, ενώ 
πολλοί γνωστοί εθελοντικοί οργανισµοί συµπληρώνουν περισσότερο από έναν 
αιώνα λειτουργίας. Όλοι αυτοί οι αµέτρητοι εθελοντικοί οργανισµοί εξαρτώνται 
από τους εθελοντές για την παροχή υπηρεσιών, την ανεύρεση πόρων και τη 
διοικητική οργάνωση. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι σε σύνολο 78.000 
αναγνωρισµένων φιλανθρωπικών οργανώσεων στον Καναδά, περισσότερες 
από το 40% δεν έχουν έµµισθο προσωπικό και η λειτουργία τους εξαρτάται 
αποκλειστικά από εθελοντές. 

Μάλιστα, σύµφωνα µε την Εθνική Έρευνα του 2000 για την Προσφορά, τον 
Εθελοντισµό και τη Συµµετοχή, περισσότεροι από 6,5 εκατοµµύρια Καναδοί 
εθελοντές αφιέρωσαν περισσότερο από 1 δισεκατοµµύριο ώρες από το χρόνο 
τους σε εθελοντικούς οργανισµούς στο χρονικό διάστηµα Οκτωβρίου 1999 - 
Σεπτεµβρίου 2000. Ο χρόνος αυτός αντιστοιχεί σε 549.000 πλήρως 
απασχολούµενες θέσεις εργασίας. Εάν οι οργανισµοί αυτοί είχαν προσλάβει 
έµµισθο προσωπικό για την εργασία που έκαναν οι εθελοντές, τότε, χωρίς 
υπερβολή, το κόστος θα ήταν µεγαλύτερο από 17 δισεκατοµµύρια δολάρια. 

β. Σηµαντικές Τάσεις που επικρατούν στον Εθελοντισµό 

Συγκρίνοντας την Εθνική Έρευνα του 2000 για την Προσφορά, τον Εθελοντισµό 
και τη Συµµετοχή µε την αντίστοιχη του 1997, καταδεικνύονται κάποια 
σηµαντικά στοιχεία για τον εθελοντισµό στον Καναδά. Πιο συγκεκριµένα: 
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 Υπάρχει πτώση στον αριθµό των Καναδών που προσφέρονται ως 
εθελοντές. Το 2000 προσφέρθηκαν λίγο περισσότεροι από 6,5 εκατοµµύρια 
εθελοντές, ενώ το 1997 περίπου 7,5 εκατοµµύρια. 

 Υπάρχει αύξηση στο µέσο χρόνο εργασίας ανά εθελοντή. Το 27% των 
εθελοντών Καναδών εργάστηκε κατά µέσο όρο περισσότερες ώρες (162 
ώρες) σε σύγκριση µε το 1997 (149 ώρες). 

 Οι λιγότεροι εξακολουθούν να προσφέρουν την περισσότερη εργασία, αφού 
το 1/3 περίπου των ωρών εθελοντικής εργασίας προέρχεται από το 5% των 
εθελοντών, οι οποίοι µάλιστα έχουν προσφέρει 596 ώρες ή περισσότερο 
από το χρόνο τους. Επιπλέον, το 20% των εθελοντών έχει προσφέρει το 
39%, δηλαδή ανάµεσα στις 188 και 596 ώρες µέσα στο χρόνο. Οι δύο αυτές 
οµάδες αποτελούν το 25% των εθελοντών και λιγότερο από το 7% του 
Καναδικού πληθυσµού, αλλά καλύπτουν το 73% του συνόλου των ωρών 
εθελοντικής εργασίας.  

 Υπάρχει µείωση στον αριθµό των θρησκευόµενων Καναδών που 
προσφέρονται ως εθελοντές µε ποσοστό 41% το  2000 από 46% που ήταν 
το 1997. 

 Η έλλειψη χρόνου είναι ο συνηθέστερος λόγος που δήλωσαν οι εθελοντές 
για την αδυναµία τους να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στον εθελοντισµό 
(σε ποσοστό 75%) και είναι επίσης ο ίδιος λόγος που έδωσαν και εκείνοι 
που δεν έχουν προσφερθεί εθελοντικά (σε ποσοστό 69%). Ο δεύτερος 
λόγος ήταν η αδυναµία να αναλάβουν µία τέτοια δέσµευση σε ετήσια βάση 
(σε ποσοστό 34% για τους εθελοντές και 46% για τους µη εθελοντές). 

 Έχει αυξηθεί ανάµεσα στους εθελοντές ως κίνητρο η επιθυµία για ανάπτυξη 
επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Ειδικότερα, το 62% των άνεργων 
εθελοντών πιστεύει ότι ο εθελοντισµός θα βελτιώσει τις προοπτικές τους για 
ανεύρεση εργασίας. Το ίδιο ποσοστό ήταν 54% το 1997, ενώ τα αντίστοιχα 
ποσοστά σε νεαρούς άνεργους ήταν 78% το 2000 και 65% το 1997. 

 Τέλος, έχει αυξηθεί η υποστήριξη του εθελοντισµού από τους εργοδότες. Το 
2000, σε ποσοστό 47%, οι εθελοντές δήλωσαν ότι έχουν λάβει κάποιας 
µορφής υποστήριξη από τους εργοδότες τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
το 1997 ήταν 44%. 

γ. Ο Εθελοντισµός σε διάφορες ∆ηµογραφικές Οµάδες 

Σύµφωνα µε την Εθνική Έρευνα του 2000 για την Προσφορά, τον Εθελοντισµό 
και τη Συµµετοχή στον Καναδά: 

 Περισσότερες γυναίκες προσφέρονται για εθελοντική εργασία σε σχέση µε 
τους άνδρες (οι γυναίκες αποτελούν το 54% των εθελοντών), αλλά οι άνδρες 
προσφέρουν περισσότερο χρόνο. 

 Οι µισοί περίπου εθελοντές (44%) είναι ηλικίας 35 - 54 ετών. 

 Περισσότεροι από τους µισούς εθελοντές (53%) έχουν πτυχίο 
πανεπιστηµίου ή δίπλωµα από κάποια άλλη σχολή. 
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 Οι περισσότεροι εθελοντές (67%) εργάζονται και από αυτούς περισσότεροι 
από τα 3/4 (77%) κατέχουν θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. 

 Περίπου τα δύο τρίτα (65%) των εθελοντών είναι έγγαµοι ή έχουν µόνιµη 
σχέση. 

 Οι Καναδοί που ανήκουν σε νοικοκυριά µε εισόδηµα µεγαλύτερο από 60.000 
δολάρια το χρόνο αναλογούν στο 38% του καναδικού πληθυσµού, αλλά 
σχεδόν οι µισοί από αυτούς (49%) προσφέρονται ως εθελοντές. 

δ. Οι Λόγοι Προσφοράς Εθελοντικής Εργασίας 

Σύµφωνα µε την Εθνική Έρευνα του 2000 για την Προσφορά, τον Εθελοντισµό 
και τη Συµµετοχή, οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι Καναδοί προσφέρουν 
εθελοντική εργασία είναι οι ακόλουθοι: 
 

 Γιατί πιστεύουν στο σκοπό που υποστηρίζει ο εθελοντικός οργανισµός 
(95%) 

 Για να χρησιµοποιήσουν τις δεξιότητες και την εµπειρία τους (81%) 
 Γιατί πρόκειται για ένα σκοπό που αφορά άµεσα και τους ίδιους (69%) 
 Για να δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους (57%) 
 Λόγω φίλων που είναι εθελοντές (30%) 
 Για να εκπληρώσουν θρησκευτικές υποχρεώσεις ή πεποιθήσεις (26%) 
 Για να βελτιώσουν τις προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης (23%) 

 

ε. Οι Λόγοι Μη Προσφοράς Πρόσθετης Εθελοντικής Εργασίας 

Σύµφωνα µε την Εθνική Έρευνα του 2000 για την Προσφορά, τον Εθελοντισµό 
και τη Συµµετοχή, οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι Καναδοί εθελοντές δεν 
προσφέρουν επιπλέον εθελοντική εργασία είναι οι ακόλουθοι: 

 ∆εν έχουν πρόσθετο διαθέσιµο χρόνο (76%) 
 ∆εν διατίθενται να δεσµευθούν για ολόκληρο τον χρόνο (34%) 
 Έχουν ήδη συνεισφέρει (29%) 
 Προσφέρουν χρήµατα αντί για χρόνο (24%) 
 ∆εν τους ζητήθηκε προσωπικά (17%) 
 Η εθελοντική συµµετοχή έχει οικονοµικό κόστος για αυτούς (13%) 
 ∆εν γνωρίζουν πώς να αναµειχθούν (10%) 
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στ. Οι Λόγοι Μη Προσφοράς Εθελοντικής Εργασίας 

Με βάση την Εθνική Έρευνα του 2000 για την Προσφορά, τον Εθελοντισµό και 
τη Συµµετοχή, οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι Καναδοί µη εθελοντές δεν 
προσφέρουν εθελοντική εργασία είναι οι ακόλουθοι: 
 

 ∆εν έχουν περισσότερο χρόνο (69%) 
 ∆εν διατίθενται να δεσµευθούν για ολόκληρο τον χρόνο (46%) 
 Προσφέρουν χρήµατα αντί για χρόνο (38%) 
 ∆εν τους ζητήθηκε προσωπικά (37%) 
 ∆εν ενδιαφέρονται (25%) 
 Έχουν ήδη συµβάλλει µε κάποιον τρόπο (22%) 
 ∆εν γνωρίζουν πώς να αναµειχθούν (20%) 
 Ο εθελοντισµός έχει οικονοµικό κόστος για τους ίδιους (19%) 

 

ζ. Ο Τρόπος Επαφής των Εθελοντών µε τον Οργανισµό 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την Εθνική Έρευνα του 2000, οι εθελοντές στον 
Καναδά ήρθαν σε επαφή µε τον οργανισµό στον οποίο τελικά προσέφεραν την 
εργασία τους: 
 

 Από κάποιον εντός του οργανισµού (30%) 
 Από µόνοι τους (16%) 
 Από κάποιο µέλος του οργανισµού (15%) 
 Από τον σύντροφο ή σύζυγο ή τα παιδιά (12%) 
 Από κάποιον εκτός του οργανισµού (9%) 

 

2.1.1.2  Ο Εθελοντισµός των Νέων στον Καναδά 

Οι νέοι στον Καναδά προσφέρουν εθελοντική εργασία σε µεγάλο βαθµό. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Εθνική Έρευνα του 2000, οι Καναδοί ηλικίας 15 
- 24 ετών έρχονται δεύτεροι στον εθελοντισµό, αµέσως µετά την ηλικιακή οµάδα 
των 35 - 54 ετών. Με άλλα λόγια, αποτελούν το 18% των εθελοντών και 
καλύπτουν περίπου το 15% όλων των ωρών εθελοντικής εργασίας για το 2000. 
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2.1.2 Ο Εθελοντισµός στις Ηνωµένες Πολιτείες της 
Αµερικής (Η.Π.Α.)  

2.1.2.1 Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στις Η.Π.Α. 

α. Ο Εθελοντισµός σε διάφορες ∆ηµογραφικές Οµάδες 

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας των Η.Π.Α., την περίοδο Σεπτεµβρίου 
2003 – Σεπτεµβρίου 2004: 

 64,5 εκατοµµύρια άτοµα περίπου ή το 28,8% του πληθυσµού ηλικίας 16 
ετών και άνω προσέφερε τουλάχιστον µία φορά εθελοντική εργασία 
διαµέσου ή για λογαριασµό κάποιου οργανισµού. 

 Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 1/4 των ανδρών και σχεδόν στο 1/3 των 
γυναικών, αναλογίες που παραµένουν ίδιες µε τον προηγούµενο χρόνο. 

 Οι γυναίκες παρείχαν εθελοντική εργασία σε µεγαλύτερο βαθµό από τους 
άνδρες. 

 Τα άτοµα ηλικίας 35 – 44 ετών έδειξαν µεγαλύτερη προθυµία στην 
προσφορά εθελοντικής εργασίας µε ποσοστό 34,2% του πληθυσµού. Με 
µικρή διαφορά ακολουθούν τα άτοµα ηλικίας 45 – 54 ετών (32,8%) και 55 – 
64 ετών (30,1%). 

 Οι έφηβοι κατέδειξαν έναν σχετικά υψηλό βαθµό εθελοντισµού (29,4%), ο 
οποίος αντανακλά πιθανόν την έµφαση που δίνεται στις εθελοντικές 
δραστηριότητες στα σχολεία των Η.Π.Α. 

 Τα χαµηλότερα ποσοστά εθελοντισµού παρουσίασαν άτοµα ηλικίας 20 – 24 
ετών (20%) καθώς και τα άτοµα ηλικίας 65 χρονών και άνω (24,6%). 
Μάλιστα, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά εθελοντισµού στην τελευταία 
ηλικιακή οµάδα (65+) µειώνονται µε την αύξηση της ηλικίας. 

 Γονείς µε παιδιά κάτω των 18 ετών έδειξαν µεγαλύτερη εθελοντική 
δραστηριότητα (36,9%) από άτοµα χωρίς παιδιά αυτής της ηλικίας (25,4%). 

 Οι έγγαµοι προσέφεραν εθελοντική εργασία σε µεγαλύτερο ποσοστό 
(33,9%) σε σχέση µε τους άγαµους (23,2%) και σε σχέση µε άτοµα άλλης 
οικογενειακής κατάστασης (22,9%). 

 Οι λευκοί εργάστηκαν σαν εθελοντές σε µεγαλύτερο βαθµό (30,5%) από 
τους έγχρωµους (20,8%) και τους Ασιάτες (19,3%). Από τους 
Ισπανόφωνους ή Λατίνους, ένα ποσοστό της τάξης του 14,5% προσέφερε 
εθελοντική εργασία. 

 Από τους εργαζόµενους, το 31,2% προσέφερε εθελοντική εργασία. Τα 
ποσοστά εθελοντισµού των ανέργων (25,6%) και όσων δεν ανήκουν στο 
εργατικό δυναµικό (24,7%) είναι συγκριτικά χαµηλότερα. Από αυτούς που 
εργάζονται, οι ηµιαπασχολούµενοι είχαν µεγαλύτερη εθελοντική 
δραστηριότητα (38,5%) από τους πλήρως απασχολούµενους (29,6%). 
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β. Σύνολο Ωρών Ετήσιας Εθελοντικής Εργασίας 

 Οι εθελοντές δαπάνησαν κατά µέσο όρο 52 ώρες σε εθελοντικές 
δραστηριότητες την περίοδο Σεπτεµβρίου 2003 – Σεπτεµβρίου 2004, 
ακριβώς όπως και τα δύο αντίστοιχα προηγούµενα έτη. 

 Οι άνδρες εργάστηκαν σε εθελοντικές δραστηριότητες 52 ώρες κατά µέσο 
όρο, αριθµός που διατηρείται ίδιος µε τις δύο προηγούµενες χρονιές. Από 
την άλλη πλευρά, οι γυναίκες εργάστηκαν 50 ώρες, δηλαδή 2 ώρες 
λιγότερες σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες χρονιές. 

 Εθελοντές 65 ετών και άνω εργάστηκαν κατά µέσο όρο 96 ώρες ετησίως, 
ενώ οι εθελοντές 20 – 24 ετών εργάστηκαν 36 ώρες. 

γ. Αριθµός και Είδος Εθελοντικών Οργανισµών 

 Οι περισσότεροι εθελοντές συµµετείχαν σε έναν (69,6%) ή δύο (19,2%) 
οργανισµούς. 

 Άτοµα υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου προσέφεραν σε µεγαλύτερο 
βαθµό εθελοντική εργασία σε πολλαπλούς οργανισµούς σε σχέση µε άτοµα 
χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου. 

 Οι εθελοντές εργάστηκαν τις περισσότερες ώρες κατά τη διάρκεια του έτους 
σε θρησκευτικούς οργανισµούς (το 34,4% όλων των εθελοντών) ή σε 
οργανισµούς που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης / 
νεολαίας (27%). 

 Το 12,4% των εθελοντών δραστηριοποιήθηκε κυρίως σε οργανισµούς 
παροχής κοινωνικών ή κοινοτικών υπηρεσιών, ενώ το 7,5% αφιέρωσε τις 
περισσότερες ώρες του σε νοσοκοµεία και άλλους οργανισµούς υγείας. 

 Οι µεγαλύτερης ηλικίας εθελοντές προτίµησαν να εργαστούν κυρίως για 
θρησκευτικούς οργανισµούς. Για παράδειγµα, το 45,2% των εθελοντών 
ηλικίας 65 ετών και άνω δραστηριοποιήθηκε εθελοντικά κυρίως µέσα από 
θρησκευτικούς οργανισµούς σε σύγκριση µε το 28,5% των εθελοντών 
ηλικίας 16 - 24 ετών. Τα νεαρότερα άτοµα προτίµησαν να προσφέρουν 
εθελοντικά κυρίως µέσα από οργανισµούς εκπαίδευσης ή νεολαίας. 

 Από τους εθελοντές γονείς µε ανήλικα παιδιά, το 47% των µητέρων και το 
37,8% των πατέρων εργάστηκαν κυρίως για κάποιον οργανισµό 
εκπαίδευσης ή νεολαίας, όπως σχολεία ή αθλητικές οµάδες. Μάλιστα, οι 
γονείς που προτίµησαν να προσφέρουν εθελοντική εργασία µέσα από τους 
προαναφερθέντες οργανισµούς ήταν υπερδιπλάσιοι σε σχέση µε τα άτοµα 
χωρίς παιδιά της συγκεκριµένης ηλικίας. Ειδικότερα, οι εθελοντές χωρίς 
παιδιά κάτω των 18 ετών προτίµησαν σε µεγάλο βαθµό να εργαστούν 
εθελοντικά σε οργανισµούς π.χ. κοινωνικής ή κοινοτικής παροχής 
υπηρεσιών. 

δ. Οι ∆ραστηριότητες των Εθελοντών 

 Οι πιο συνηθισµένες εθελοντικές δραστηριότητες ήταν: 
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 η συγκέντρωση χρηµάτων ή η πώληση αντικειµένων µε σκοπό τη 
συγκέντρωση χρηµάτων (29,5%) 

 η προπόνηση, η διαιτησία ή η διδασκαλία (27,8%) 
 η συγκέντρωση, προετοιµασία και διανοµή φαγητού (26,4%) 
 η συµµετοχή σε εργασίες γενικής φύσεως (24,4%) 
 η παροχή πληροφοριών για την εξυπηρέτηση του κόσµου 

(22,7%) 
 Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι κάποιες δηµογραφικές οµάδες προτίµησαν 
συγκεκριµένες δραστηριότητες. Για παράδειγµα, οι γονείς µε ανήλικα παιδιά 
προτίµησαν σε µεγαλύτερο βαθµό να εργαστούν εθελοντικά ως 
προπονητές, διαιτητές ή δάσκαλοι σε σύγκριση µε άτοµα που δεν είχαν 
παιδιά τέτοιας ηλικίας. Επίσης, οι απόφοιτοι πανεπιστηµίων ήταν πάνω από 
τρεις φορές προθυµότεροι να παρέχουν εθελοντικά επαγγελµατική ή 
διοικητική υποστήριξη σε σχέση µε άτοµα που δεν είχαν απολυτήριο 
λυκείου. 

ε. Ο Τρόπος Επαφής των Εθελοντών µε τον Οργανισµό 

 ∆ύο στους πέντε εθελοντές ήρθαν σε επαφή µε τον οργανισµό, για 
λογαριασµό του οποίου προσέφεραν εθελοντική εργασία, µε δική τους 
θέληση και πρωτοβουλία, ενώ σε ένα ποσοστό ατόµων της τάξης του 42% 
κάποιο µέλος του οργανισµού κυρίως τους ζήτησε να γίνουν εθελοντές στην 
ίδια οργάνωση. 

στ. Οι Λόγοι Μη Προσφοράς Εθελοντικής Εργασίας 

 Από αυτούς που είχαν εργαστεί εθελοντικά κάποια στιγµή στο παρελθόν, ο 
πιο συνηθισµένος λόγος που ανέφεραν για τη διακοπή προσφοράς 
εθελοντικής εργασίας από την πλευρά τους, στη χρονιά που έληξε το 
Σεπτέµβριο του 2004, ήταν η έλλειψη χρόνου (45%) και ακολουθούσαν τα 
προβλήµατα υγείας (14,4%) και οι οικογενειακές υποχρεώσεις ή η φροντίδα 
των παιδιών (9,1%). 

 Η έλλειψη χρόνου ήταν ο πιο συνηθισµένος λόγος για τα άτοµα όλων των 
ηλικιακών οµάδων εκτός από αυτή των 65 ετών και άνω, που ανέφερε σαν 
κύριο λόγο τα προβλήµατα υγείας. 

2.1.2.2 Ο Εθελοντισµός των Νέων στις Η.Π.Α. 

α. Γενικές Πληροφορίες για την Εθελοντική Προσφορά των Νέων… 

 Η προσφορά εθελοντικής εργασίας των νέων στις Η.Π.Α. αυξήθηκε κατά 
12% µέσα σε 10 χρόνια (1999). 

 Το 73% από τα 60 εκατοµµύρια των νέων στις Η.Π.Α. πιστεύουν ότι 
µπορούν να συνεισφέρουν θετικά  στην κοινότητά τους (1998).  
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 Οι έφηβοι προσφέρουν εθελοντικό έργο για 2,4 δισεκατοµµύρια ώρες 
ετησίως (1996). 

 Η εθελοντική εργασία των εφήβων συνεισφέρει 34,3 δισεκατοµµύρια 
δολάρια στην οικονοµία των Η.Π.Α. (1999). 

 Οι νέοι που εργάζονται εθελοντικά µόλις µια ώρα την εβδοµάδα έχουν κατά 
50% µικρότερη πιθανότητα επιρρέπειας τόσο στη χρήση ναρκωτικών, 
αλκοόλ και  τσιγάρων όσο και στην εκδήλωση βίαιης συµπεριφοράς (1995). 

  

 Οι νέοι που εργάζονται εθελοντικά έχουν συνήθως καλύτερη απόδοση στο 
σχολείο, αποφοιτούν µε µεγάλη επιτυχία, ασκούν τα εκλογικά τους 
δικαιώµατα και έχουν έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα στη διάρκεια της 
ζωής τους (1991). 

 Το 74,2% των τελειόφοιτων µαθητών λυκείου εργάστηκε εθελοντικά το 1998 
(1999). 

 Το 70% των νέων ηλικίας 15 - 21 ετών έχουν συµµετάσχει κάποια στιγµή 
της ζωής τους σε δραστηριότητες που βοηθούν στην ενδυνάµωση της 
κοινότητάς τους (1998). 

 Οι νέοι που εργάζονται σαν εθελοντές έχουν τρεις φορές περισσότερες 
πιθανότητες να εργαστούν εθελοντικά και σαν ενήλικες (1996). 

 Οι έφηβοι λένε ότι τα οφέλη που αποκόµισαν από τον εθελοντισµό είναι 
(1996): 

 Έµαθαν να σέβονται τους άλλους. 
 Έµαθαν να είναι εξυπηρετικοί και φιλικοί. 
 Έµαθαν να κατανοούν την διαφορετικότητα των άλλων. 
 Ανάπτυξαν ηγετικές ικανότητες. 
 Έγιναν πιο υποµονετικοί. 
 Βρήκαν τρόπους να γίνουν καλύτεροι πολίτες. 

 Οι νέοι συµπονούν τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη και, 
παράλληλα, µπορούν να εργαστούν σκληρά για κάτι που πιστεύουν 
πραγµατικά. Επίσης, θεωρούν ότι εάν αυτοί βοηθήσουν τους άλλους 
συνανθρώπους τους, τότε και οι άλλοι θα βοηθήσουν τους ίδιους (1996). 

β. Κάποιες Πρόσθετες Πληροφορίες… 

Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατα διαθέσιµη έρευνα για την εθελοντική προσφορά 
των νέων στις Η.Π.Α., που πραγµατοποιήθηκε το 2004 σε δείγµα 3.000 εφήβων 
περίπου, είναι φανερό ότι οι νέοι στις Η.Π.Α. σήµερα έχουν ιδιαίτερα θετικές 
απόψεις σχετικά µε τον εθελοντισµό και την προσφορά στην κοινότητά τους. 
Ειδικότερα: 
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 Το 75% των νέων σκοπεύουν να εργαστούν εθελοντικά περισσότερο χρόνο 
µέσα στο έτος 2005. 

 Εάν οι έφηβοι είχαν 10.000 δολάρια να χαρίσουν, θα τα έδιναν σε άσυλα 
αστέγων (26%), στην έρευνα για την αντιµετώπιση σοβαρών ασθενειών 
(18%), σε προγράµµατα εφήβων (15%) και σε προγράµµατα συσσιτίων για 
τους αστέγους (14%). 

 Σχεδόν το 60% των εφήβων δηλώνει ότι θα πήγαινε να δουλέψει σε έναν µη 
κερδοσκοπικό οργανισµό, γνωρίζοντας ότι θα πληρώνονταν λιγότερο σε 
σχέση µε µια κερδοσκοπική επιχείρηση. 

 Το 34% των εφήβων δουλεύει εθελοντικά για να βοηθάει ανθρώπους, ενώ 
µόλις το 15% δουλεύει εθελοντικά επειδή πιστεύει ότι είναι θετικό ως 
δραστηριότητα στο πλαίσιο της προσπάθειας εισαγωγής σε ένα 
πανεπιστήµιο. 

 Το 56% των εφήβων πιστεύει ότι οι γονείς τους δεν προσφέρουν αρκετή 
εθελοντική εργασία. 

 Το 60% των εφήβων είπαν ότι µαθαίνουν για την εθελοντική εργασία από το 
σχολείο και τους γονείς τους. 

2.1.2.3 Οι Εθελοντικοί Οργανισµοί και η ∆ιαχείριση των Εθελοντών 
στις Η.Π.Α. 

Μία πρόσφατη µελέτη (2003) σχετικά µε τη διαχείριση των εθελοντών 
αποκάλυψε τα ακόλουθα: 

 Οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί στις Η.Π.Α. χρειάζονται τη συµµετοχή 
περίπου 5,9 εκατοµµυρίων εθελοντών για να παρέχουν τις υπηρεσίες 
αποτελεσµατικά. 

 Πιο αναλυτικά, 9 στους 10 οργανισµούς είναι έτοιµοι να δεχτούν 
περισσότερους εθελοντές. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι, σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις θα µπορούσαν να απορροφήσουν 
περίπου 3,4 εκατοµµύρια νέων εθελοντών, ενώ οι οργανισµοί παροχής 
κοινωνικών και κοινοτικών υπηρεσιών θα µπορούσαν να απασχολήσουν 2,5 
εκατοµµύρια νέους εθελοντές. 

 Οι εθελοντές ανεβάζουν πάρα πολύ την ποιότητα και το επίπεδο των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και, παράλληλα, συγκρατούν τα κόστη σε χαµηλό 
επίπεδο.  

 Ωστόσο, το 80% των µη κερδοσκοπικών οργανισµών δεν έχει την 
απαραίτητη τεχνογνωσία για να προσλαµβάνει και να διαχειρίζεται 
κατάλληλα και αποτελεσµατικά τους εθελοντές. 

 Για παράδειγµα, ένας στους τρεις (εκπαιδευτές) εθελοντών δεν έχει τις 
απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείρισή τους και ξοδεύει λιγότερο από το 30% 
του χρόνου του για να ενηµερώνεται σχετικά µε τις οργανωτικές τακτικές 
που απαιτούνται για τους εθελοντές.  
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Συνεπώς, η µεγαλύτερη πρόκληση για το µέλλον των εθελοντικών οργανισµών 

στις Η.Π.Α. είναι να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά την αδυναµία τους να 

διαθέτουν προσωπικό και να εφαρµόζουν τις σωστές τακτικές στην διαχείριση 

των εθελοντών. 
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2.2 ΕΥΡΩΠΗ 

2.2.1  Ο Εθελοντισµός στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Το Ολλανδικό Εθνικό Κέντρο Εθελοντών (CIVIQ) σε συνεργασία µε το 
Πανεπιστήµιο του Ρότερνταµ διεξήγαγαν το 2004 µία έρευνα σχετικά µε τον 
εθελοντισµό και την εθελοντική πολιτική 25 κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο βασικός στόχος αυτής της έρευνας ήταν να προσδιοριστούν οι 
τρέχουσες συνθήκες εθελοντισµού σε κάθε ένα από τα 25 κράτη - µέλη της Ε.Ε. 
Έτσι, συγκεντρώθηκαν αρκετές πληροφορίες για το πεδίο δράσης και την 
έκταση του εθελοντισµού στην Ευρώπη, οι οποίες παρουσιάζονται στη 
συνέχεια: 

α. Ο Ορισµός του Εθελοντισµού 

Αν και είναι γενικά αποδεκτό ότι ο εθελοντισµός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός τόσο 
για τα άτοµα όσο και για την κοινωνία, αυτό δε συνεπάγεται ότι όλες οι χώρες 
τον ορίζουν ως έννοια µε τον ίδιο τρόπο. Έτσι, από τη συγκεκριµένη µελέτη 
διαπιστώνεται ότι οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται από τα µέλη της Ε.Ε. για 
τον εθελοντισµό συµφωνούν σε τρία σηµεία: 

 δεν είναι υποχρεωτικός 
 δεν αµείβεται οικονοµικά 
 ωφελεί τρίτους 

β. Ο Αριθµός και τα Χαρακτηριστικά των Εθελοντών 

 Υπάρχουν µεγάλες διακυµάνσεις στα στοιχεία που έδωσαν οι  διάφορες 
χώρες ως προς τον αριθµό και τα χαρακτηριστικά των εθελοντών. Πιο 
συγκεκριµένα, τα ποσοστά των ενεργών εθελοντών κυµαίνονται από 27% 
στην Ολλανδία σε 51% στην Αυστρία. 

 Σε γενικές γραµµές, η εθελοντική συµµετοχή είναι µεγαλύτερη στα 
περισσότερο µορφωµένα στρώµατα του πληθυσµού. 

 Σε γενικές γραµµές επίσης , ο εθελοντισµός καλύπτει ένα µεγάλο εύρος 
ηλικιών, αν και φαίνεται ότι υπάρχουν λιγότεροι νεαροί εθελοντές (κάτω των 
35 ετών) σε σύγκριση µε τις µεγαλύτερες ηλικίες. 

γ. Οι Τοµείς Εθελοντικών ∆ραστηριοτήτων 

 Γενικά, ως οι δηµοφιλέστεροι τοµείς εθελοντικών δραστηριοτήτων στην 
Ευρώπη αποδείχθηκαν “η κοινωνική και υγειονοµική πρόνοια” και “ο 
αθλητισµός”. 
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 Μάλιστα, οι αθλητικές δραστηριότητες είναι οι πιο δηµοφιλείς στη Βόρεια και 
∆υτική Ευρώπη. 

δ. Η Προσέλκυση και η Παρακίνηση των Εθελοντών 

 Η σηµαντικότερη πηγή εθελοντών είναι σαφώς η οικογένεια και οι φίλοι. 
Παράλληλα, σηµαντικά κανάλια για την προσέλκυση των εθελοντών είναι 
τόσο “οι επαγγελµατικές επαφές” όσο και “ο τύπος και η δηµοσιότητα”. 

 Η “κοινωνική ευθύνη” και η “βοήθεια σε τρίτους” είναι από τα σηµαντικότερα 
κίνητρα που αναφέρθηκαν στις χώρες που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα. 
Ωστόσο, υπήρχαν σηµαντικές διακυµάνσεις στη σειρά σπουδαιότητας που 
δίνεται από κάθε χώρα ανά κατηγορία κινήτρων. Για παράδειγµα, υπήρχαν 
χώρες που δήλωσαν ως βασικό κίνητρο για τον εθελοντισµό τη 
“διασκέδαση”. 

ε. Τάσεις και Πρωτοβουλίες 

 Ο χαρακτήρας των εθελοντικών καθηκόντων εµφανίζεται να αλλάζει, 
γεγονός που σηµαίνει ότι τα καθήκοντα των εθελοντών γίνονται 
συντοµότερα και ανατίθενται µε τη µορφή έργου (και όχι σε χρονική βάση). 

 Σε γενικές γραµµές, η στάση των κυβερνήσεων των χωρών της Ε.Ε. δείχνει 
να γίνεται θετικότερη προς τον εθελοντισµό. 

 Οι αποκρινόµενες στην έρευνα χώρες έδωσαν σηµαντικές πληροφορίες για 
τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν από το 2001, που ήταν το ∆ιεθνές Έτος 
Εθελοντών σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών. Στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

 Η ίδρυση εθνικών συµβουλίων για τον εθελοντισµό. 
 Η δηµιουργία εθνικών ιστοσελίδων και βάσεων δεδοµένων. 
 Εκστρατείες προβολής του εθελοντισµού από τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης. 
 Η ίδρυση εθνικών κέντρων εθελοντών. 
 Η εισαγωγή νοµοθετικού πλαισίου για τους εθελοντές και τους 

εθελοντικούς οργανισµούς. 
 Η εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τη διοίκηση των 

εθελοντών. 
 Η οργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο για την 

αναγνώριση και προώθηση του εθελοντισµού. 

στ. Εµπόδια και Προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν 

 Έλλειψη πληροφοριών: Οι εθνικές κυβερνήσεις και οι υπόλοιποι φορείς 
οφείλουν να προσαρµόζονται στις εξελίξεις του εθελοντισµού, καθώς και να 
αποδέχονται και να διευκολύνουν την αξιολόγηση του εθελοντισµού και τη 
συµµετοχή της χώρας τους στις σχετικές συλλογικές πρωτοβουλίες. 
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 Έλλειψη συντονισµού φορέων σε εθνικό επίπεδο: Είναι ιδιαίτερα απαραίτητη 
η ύπαρξη ενός κυβερνητικού φορέα, όπως π.χ. ενός υπουργείου ή ενός 
συµβουλίου, που θα εξασφαλίζει το συνεχιζόµενο ενδιαφέρον του κράτους 
για τον εθελοντισµό. 

 Έλλειψη υποδοµής: Οι πληροφορίες από χώρες που έχουν υποδοµή 
αποκαλύπτουν έναν αριθµό πλεονεκτηµάτων σχετικά µε τον εθελοντισµό 
και παρέχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών ως προς τις “καλές 
πρακτικές” του εθελοντισµού, την ανεύρεση πόρων και τη διευκόλυνση των 
νέων εξελίξεων. 

2.2.2  Ο Εθελοντισµός στο Ηνωµένο Βασίλειο 

 

2.2.2.1 Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στο Ηνωµένο 
Βασίλειο 

α. Κάποιες Χαρακτηριστικές Πληροφορίες 

Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη Εθνική Έρευνα για τον εθελοντισµό στο 
Ηνωµένο Βασίλειο (1997): 

 22 εκατοµµύρια ενήλικες συµµετέχουν ετησίως σε εθελοντικές 
δραστηριότητες. 

 90 εκατοµµύρια ώρες αφιερώνονται κάθε εβδοµάδα σε επίσηµη εθελοντική 
εργασία. 

 Οι 6 στους 10 εθελοντές δηλώνουν ότι  ο εθελοντισµός τους παρέχει νέες 
γνώσεις. 

 Οι  µισοί εθελοντές προσφέρουν βοήθεια επειδή τους έχει ζητηθεί. 

 Το 90% του πληθυσµού συµφωνεί ότι η κοινωνία των εθελοντών είναι µία 
κοινωνία πρόνοιας. 

Με βάση κάποιες άλλες µελέτες του Ινστιτούτου Εθελοντικής Έρευνας για τον 
εθελοντισµό στη συγκεκριµένη χώρα την ίδια περίπου περίοδο: 

 Η οικονοµική αξία του επίσηµου εθελοντισµού υπολογίζεται στο ποσό των 
40 εκατοµµυρίων λιρών ετησίως (1997). 

 Η συνολική υποστήριξη του δηµόσιου τοµέα στον εθελοντισµό αγγίζει τις 
400 εκατοµµύρια λίρες το χρόνο (1998). 

 Αντίθετα µε την επικρατούσα αντίληψη, η νεολαία υποστηρίζει την ιδέα του 
εθελοντισµού. Η ανάγκη των νέων για ευελιξία και ποικιλία είναι σηµαντικά 
στοιχεία που πρέπει να λαµβάνουν οι οργανισµοί υπόψη τους για να 
επιτυγχάνουν τη συµµετοχή του νεαρού πληθυσµού (1998). 
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 Η επισηµοποίηση του εθελοντισµού αυξάνεται συνεχώς. Για παράδειγµα, το 
85% των επίσηµων εθελοντικών οργανισµών διαθέτουν σε γραπτή µορφή 
τις εθελοντικές πρακτικές και πολιτικές τους και έχουν στη διάθεσή τους 
εγχειρίδια των διαδικασιών (1998). 

 Ωστόσο, οι εθελοντικοί οργανισµοί βασίζουν ακόµη, σε ποσοστό 95%, την 
προσέλκυση νέων εθελοντών στην από στόµα σε στόµα επικοινωνία (1998). 

 Περίπου το 1/5 των οργανισµών που συνεργάζονται µε εθελοντές έχουν 
ανώτατο όριο ηλικίας για τους συµµετέχοντες (1998). 

β. Κάποιες Πρόσθετες Πληροφορίες 

Με βάση την πιο πρόσφατα διαθέσιµη Εθνική Έρευνα για τον εθελοντισµό στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, που πραγµατοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1997 σε 1486 
άτοµα, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Το επίπεδο του εθελοντισµού στο Ηνωµένο Βασίλειο έχει παρουσιάσει 
ελαφριά πτώση το 1997, µε ποσοστό 48% του ενήλικου πληθυσµού, σε 
σχέση µε το 1991 (51%). 

 Οι εθελοντές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε εθελοντική εργασία το 
1997, µε 4,05 ώρες την εβδοµάδα, σε σχέση µε το 1991 (2,7 ώρες). 

 Ως προς το φύλο, οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τις ίδιες πιθανότητες να 
γίνουν εθελοντές, ενώ υπάρχει µικρή πτώση στις γυναίκες σε σχέση µε το 
1991. 

 Ως προς την ηλικία, η έρευνα έδειξε ότι ο εθελοντισµός αυξάνεται σε 
πληθυσµούς της µέσης ηλικίας και µειώνεται όσο πλησιάζει η ηλικία της 
συνταξιοδότησης. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθούν δύο σηµαντικές τάσεις που 
επικρατούν από το 1991 και είναι η αύξηση της συµµετοχής των ατόµων 
που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και η µεγάλη πτώση της συµµετοχής της 
νεολαίας, µε µείωση από το 55% το 1991 στο 43% το 1997 για τις ηλικίες 18 
– 24 ετών. Μάλιστα, όχι µόνο υπάρχουν λιγότεροι νέοι που δηλώνουν 
εθελοντές το 1997 σε σχέση µε 6 χρόνια νωρίτερα, αλλά και το σύνολο των 
ωρών έχει πέσει πολύ, από 2,7 ώρες την εβδοµάδα το 1991 σε µόλις 0,7 
ώρες την εβδοµάδα το 1997 κατά µέσο όρο. 

 Όσοι εργάζονται έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσφέρουν 
εθελοντική εργασία, ενώ οι τιµές που αφορούν στους ανέργους έχουν πέσει 
αρκετά από το 1991. 

 Οι κυριότερες δραστηριότητες των εθελοντών είναι ο αθλητισµός, η παιδεία 
και η κοινωνική ευηµερία, ενώ οι συνηθέστερες δραστηριότητες των 
εθελοντικών οργανισµών είναι η ανεύρεση πόρων, η διοργάνωση 
εκδηλώσεων και η εργασία στο πλαίσιο µίας επιτροπής. 

 Οι λόγοι που ωθούν στην προσφορά εθελοντικής εργασίας είναι ένα κράµα 
αλτρουιστικών και ατοµικών παραγόντων, µε επικρατέστερη την επιθυµία 
για ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στα νεαρά άτοµα. 
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 Υπάρχει µία µικρή βελτίωση στις πρακτικές των εθελοντικών οργανισµών, 
καθώς οι περισσότεροι από αυτούς καλύπτουν στους εθελοντές τα έξοδά 
τους. Ωστόσο, οι 7 στους 10 εθελοντές εξακολουθούν να δηλώνουν µη 
ικανοποιηµένοι από τον τρόπο που είναι οργανωµένη η εθελοντική εργασία 
τους. 

2.2.2.2  Ο Εθελοντισµός των Νέων στο Ηνωµένο Βασίλειο 

Με βάση την πιο πρόσφατα διαθέσιµη έρευνα για τον εθελοντισµό των νέων 
στο Ηνωµένο Βασίλειο, που πραγµατοποιήθηκε το 2001 σε 2.000 άτοµα ηλικίας 
16 – 24 ετών, ισχύουν τα ακόλουθα: 

  

 Ο βαθµός συµµετοχής: Τα άτοµα ηλικίας 16 - 24 ετών συµµετείχαν σε 
επίσηµο εθελοντισµό σε ποσοστό 40% και σε δραστηριότητες ανεπίσηµου 
εθελοντισµού σε ποσοστό 73% µέσα στους 12 τελευταίους µήνες πριν την 
έρευνα. 

 Το είδος των εθελοντικών δραστηριοτήτων: Οι νέοι συµµετέχουν σε ένα 
πλήθος εθελοντικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα στον αθλητισµό, στα 
χόµπι, στην ψυχαγωγία και τις τέχνες και σε κοινωνικά σωµατεία. Επίσης, 
προσφέρονται εθελοντικά σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν µε 
παιδιά, εντός και εκτός σχολείου. Η συνηθέστερη δραστηριότητα µε την 
οποία συµµετέχουν είναι η οργάνωση γεγονότων ή εκδηλώσεων και 
ακολουθεί η ανεύρεση και διαχείριση πόρων και η προσφορά πρακτικής 
βοήθειας ή πληροφοριών. 

 Οι λόγοι προσφοράς εθελοντικής εργασίας: Οι νέοι προσφέρονται ως 
εθελοντές για πολλούς λόγους, οι οποίοι διακρίνονται στα προσωπικά 
συναισθήµατα (ικανοποίηση, επιθυµία για γνωριµία µε άλλα άτοµα), στις 
προσωπικές ανάγκες (ασχολία, σεβασµό, αλληλεπίδραση µε άλλους), στον 
αλτρουισµό (που εκφράζεται µε την παροχή βοήθειας σε τρίτους), στην 
εµπειρία, τις γνώσεις και τις επαγγελµατικές προοπτικές, καθώς και στα 
προσωπικά κίνητρα (πιστοποιήσεις, ανταµοιβές, ειδίκευση ή εργασία). 

 Τα εµπόδια στον εθελοντισµό: Κάποια βασικά εµπόδια που αντιµετωπίζουν 
οι νέοι στον εθελοντισµό είναι η έλλειψη χρόνου, το οικονοµικό κόστος, η 
αρνητική πίεση από το φιλικό περιβάλλον, η έλλειψη εµπιστοσύνης στον 
εαυτό τους και η δυσκολία στην ανεύρεση πληροφοριών για τον 
εθελοντισµό. 
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2.3 ΩΚΕΑΝΙΑ 

2.3.1 Ο Εθελοντισµός στην Αυστραλία 

2.3.1.1 Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην 
Αυστραλία 

Με βάση την πιο πρόσφατα διαθέσιµη έρευνα για τον εθελοντισµό στην 
Αυστραλία, που πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 2004 σε 1.200 άτοµα άνω 
των 18 ετών από ολόκληρη τη χώρα, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Το 46% των ερωτηθέντων προσέφερε τον προηγούµενο χρόνο εθελοντική 
εργασία. 

 Περίπου 8 στους 10 (78%) πιστεύουν ότι ο εθελοντισµός είναι 
σηµαντικότερος τώρα για την κοινότητά τους από ότι ήταν πριν από πέντε 
χρόνια. 

 Υπάρχει επίσης µια αυξανόµενη αντίληψη του εθελοντισµού, µε το 72% των 
ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι είναι πιο ενήµεροι για τον εθελοντισµό τώρα 
παρά πριν από πέντε χρόνια. 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (54%) αναµένει να ασχοληθεί µε τον 
εθελοντισµό στους επόµενους δώδεκα µήνες.  Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι 
ο εθελοντισµός προκαλεί τον εθελοντισµό, αφού το 84% των ερωτηθέντων 
που έχουν προσφέρει εθελοντική εργασία τον περασµένο χρόνο αναµένουν 
να προσφέρουν εθελοντική εργασία και στους επόµενους δώδεκα µήνες. 
Ωστόσο, πάνω από το ένα τέταρτο (27%) αυτών που προτίθενται να 
εργαστούν εθελοντικά τον επόµενο χρόνο δεν ήταν εθελοντές τον 
προηγούµενο. 

 Η κατανοµή του εθελοντισµού ως προς τις διάφορες ηλικιακές οµάδες 
εµφανίζεται σχετικά ισότιµη. 

 Ο εθελοντισµός είναι επίσης ίσα κατανεµηµένος ως προς το φύλο, την 
κοινωνικό - οικονοµική θέση, το εισόδηµα και την εργασιακή κατάσταση. 

 Οι βασικοί λόγοι για την προσφορά εθελοντικής εργασίας είναι κυρίως 
αλτρουιστικής φύσης. 

 Το 71% από αυτούς που δεν συµµετείχαν σε εθελοντικές δραστηριότητες 
τον περασµένο χρόνο, ανέφερε ότι δεν είχε αρκετό διαθέσιµο χρόνο για 
τέτοιου είδους δραστηριότητες. 
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2.3.1.2  Ο Εθελοντισµός των Νέων στην Αυστραλία 

Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατα διαθέσιµη έρευνα για τον εθελοντισµό των νέων 
ηλικίας 16 – 24 ετών στην Αυστραλία, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Ο ορισµός του εθελοντισµού: Οι νέοι έχουν µια ευρεία και περισσότερο 
σύνθετη αντίληψη για την εθελοντική εργασία σε σχέση µε τον ορισµό που 
αποδίδεται στον εθελοντισµό στην Αυστραλία.  Ειδικότερα, οι νέοι 
προσδιορίζουν τον εθελοντισµό προσθέτοντας δραστηριότητες και του 
ανεπίσηµου εθελοντισµού. 

 Η στάση για τον εθελοντισµό: Η πλειοψηφία των νέων παρουσίασε θετική ή 
πολύ θετική στάση ως προς τον εθελοντισµό. Επιπρόσθετα, σχεδόν όλοι 
είχαν την ικανότητα να διακρίνουν τουλάχιστον µία εθελοντική 
δραστηριότητα στην οποία συµµετείχαν, επίσηµα ή ανεπίσηµα, 
υποχρεωτικά ή από δική τους επιλογή, κυρίως για να ωφεληθούν οι ίδιοι ή 
κάποιο άλλο άτοµο. 

 Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τον εθελοντισµό: Οι νέοι προσδιόρισαν 
και τους πέντε κύριους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη συµµετοχή 
τους σε εθελοντικές δραστηριότητες. Συγκεκριµένα, αυτοί είναι: 

 η υποχρεωτική κοινοτική εργασία 
 τα πρότυπα 
 η προηγούµενη εθελοντική εµπειρία 
 η θρησκευτική πίστη ή δραστηριότητα 
 η διαφήµιση 

 Εµπόδια στον εθελοντισµό: Παράλληλα, φάνηκε ότι υπάρχουν εµπόδια που  
δυσχεραίνουν την συµµετοχή των νέων στην εθελοντική εργασία. Αυτά 
µπορεί να είναι εσωτερικά (ή προσωπικά) και συνδέονται µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις 
του, καθώς και εξωτερικά, όπως π.χ. διάφορες κοινωνικές νοοτροπίες και η 
ανεπαρκής πληροφόρηση σχετικά µε τις ευκαιρίες που αφορούν στον 
εθελοντισµό. 

 Σκέψεις για τον εθελοντισµό: Επίσης, αποκαλύπτεται ότι όταν οι νέοι 
ερευνούν την πιθανότητα συµµετοχής τους σε κάποια εθελοντική εργασία, 
οι περισσότεροι εξετάζουν τρεις συγκεκριµένες απόψεις: 

 ∆ραστηριότητες που περιλαµβάνουν τα συναισθήµατα και τα 
ενδιαφέροντά τους και τους δίνουν την δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσουν τις προσωπικές τους αξίες και πεποιθήσεις. 

 ∆ραστηριότητες που περιλαµβάνουν άλλους νέους εθελοντές. 
 ∆ραστηριότητες στις οποίες νοιώθουν ότι η βοήθειά τους είναι 

χρήσιµη και οι προσπάθειές τους φέρνουν κάποιο σηµαντικό 
αποτέλεσµα. 
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 Οφέλη από τον εθελοντισµό: Οι νέοι επίσης δείχνουν ότι ωφελούνται 
σηµαντικά από την συµµετοχή τους σε εθελοντικές δραστηριότητες. Πιο 
συγκεκριµένα, προσδιορίζουν πέντε κύρια ατοµικά οφέλη: 

 Ικανοποίηση και επιβεβαίωση 
 Συµµετοχή στα κοινά 
 Προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη 
 Αναγνώριση και εκτίµηση 
 Επαγγελµατικά οφέλη 
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Ενότητα Β 

Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην 
Ελλάδα 

 

3.  Οι Εθελοντικοί, Μη Κυβερνητικοί 
Οργανισµοί και η Εθελοντική 
Συµµετοχή στην Ελλάδα 

3.1  Μία ∆ιαχρονική Παρουσίαση… 

Σύµφωνα µε τη µελέτη «Ελληνικές Εθελοντικές Οργανώσεις», που 
πραγµατοποιήθηκε το 1996, υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος “VOLMED” για τον εθελοντισµό στις 
Μεσογειακές χώρες: 

 Ο συνολικός αριθµός των εθελοντικών οργανισµών στην Ελλάδα έως και το 
1996 έφτανε τους 1.200. 

 Από το 1900 έως το 1980 λειτουργούσαν στην Ελλάδα γύρω στο 36,3% του 
συνόλου των εθελοντικών οργανισµών που καταγράφηκαν το 1996, ενώ 
µετά το 1980 ιδρύθηκε το 60,3% του συνόλου. Συγκεκριµένα, κατά την 
περίοδο 1991 – 1996 ιδρύθηκαν πάνω από το 1/4 του συνόλου των 
εθελοντικών οργανισµών. 

 Το 91,5% των εθελοντικών οργανισµών είχε µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα 
και χρηµατοδοτήθηκε κατά 70% από εισφορές των µελών και κατά 30% από 
κρατικές επιχορηγήσεις. Ειδικότερα, το 75% των οργανισµών έλαβαν 
κρατική χρηµατοδότηση σε ποσοστό µέχρι το 1/4 του προϋπολογισµού 
τους. Από την άλλη πλευρά, γύρω στο 25% των εθελοντικών οργανισµών 
έλαβαν κρατικές επιχορηγήσεις που ανήλθαν σε περισσότερο από το 1/4 
έως και το 100% του προϋπολογισµού τους. 

 Το 40% των οργανισµών είχε καθορίσει ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα ως 
όριο για τη συµµετοχή των µελών του στον οργανισµό, σε αντίθεση µε το 
υπόλοιπο 60% που δεν απαιτούσε ελάχιστη υποχρεωτική 
δραστηριοποίηση. 
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 Το 65% του συνόλου των ελληνικών εθελοντικών οργανισµών (δηλαδή 655 
οργανισµοί) είχε λιγότερα από 50 µέλη, το 12% είχε 50 έως 100 µέλη, ενώ 
το 23% είχε περισσότερα από 100 µέλη.  

 Οι τοµείς δραστηριοποίησης ήταν σε γενικές γραµµές οι ακόλουθοι τρεις: 

 Οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες αποτελούσαν περίπου το 65% 
του συνόλου των εθελοντικών οργανισµών. 

 Η ενασχόληση µε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες 
αποτελούσε το 28% του συνόλου. 

 Η προστασία του περιβάλλοντος και οι οικολογικοί οργανισµοί 
αποτελούσαν τον τρίτο τοµέα µε 27,5% του συνόλου των 
οργανισµών. 

Σε µία διαφορετική έρευνα της ίδιας περιόδου που εστίαζε στις δραστηριότητες 
των µη κυβερνητικών, εθελοντικών οργανισµών παροχής υπηρεσιών στον 
φιλανθρωπικό τοµέα, που βρίσκονται στην Αττική και ασχολούνται ειδικότερα µε 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες καθώς και µε τους πρόσφυγες και τους µετανάστες, 
βρέθηκε ότι: 

 Ο τοµέας εθελοντικής προσφοράς εργασίας σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ήταν ο πλέον αναπτυγµένος στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο (1996). 

 Οι εθελοντικές υπηρεσίες που παρέχονταν προς τους πρόσφυγες και τους 
µετανάστες ήταν συγκριτικά πολύ πιο περιορισµένες και δεν εξειδικεύονταν 
αναφορικά µε το είδος των προσφερόµενων υπηρεσιών ή την κατηγορία 
των µεταναστών. 

Σύµφωνα µε την έρευνα “ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ” για τους ελληνικούς εθελοντικούς, µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς, που πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα 
1997 - 1999, ο συνολικός αριθµός αυτών ανήλθε σε 2.400. Χαρακτηριστικές 
είναι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται για 585 από αυτούς τους 
οργανισµούς και αποδεικνύουν ότι η εθελοντική δραστηριότητα στην Ελλάδα 
ήταν περιορισµένη: 

 Ο αριθµός των εγγεγραµµένων µελών τους ανερχόταν στα 
198.851 άτοµα. 

 Ο αριθµός των ενεργών µελών τους ήταν 27.710 άτοµα. 
 Ο συνολικός προϋπολογισµός τους ανερχόταν σε 6,7 

δισεκατοµµύρια δραχµές. 
 Το 79,3% αυτών των εθελοντικών οργανισµών 

δραστηριοποιούνταν τοπικά, το 10,7% είχε µεγαλύτερη ακτίνα 
δράσης και µόλις το 10% είχε εθνική και / ή διεθνή δράση. 

 300 εθελοντικοί οργανισµοί απασχολούσαν συνολικά 441 
αµειβόµενους υπαλλήλους. 

Μία πιο ολοκληρωµένη καταγραφή των εθελοντικών οργανισµών στην Ελλάδα 
γίνεται από την ΕΤΕΒΑ στην έρευνά της µε τίτλο «Εθελοντισµός και Ελληνική 
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Εµπειρία», σύµφωνα µε την οποία το καλοκαίρι του 2000 εντοπίζονται συνολικά 
13.552 εθελοντικοί οργανισµοί. 

Εξετάζοντας πιο πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (2002) 
για 136 µη κυβερνητικούς οργανισµούς, βλέπουµε ότι: 

 Ο µέσος όρος ζωής αυτών των οργανισµών ήταν τα 20 χρόνια. 

 Το 53% των οργανισµών ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1990, το 3,6% µέσα στα 
έτη 2000 και 2001, το 22,7% ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980 και το 13,2% 
µέσα στη δεκαετία του 1970. Το υπόλοιπο 7,3% αυτών των οργανισµών 
ιδρύθηκε παλαιότερα. 

 Η αναλογία της αµειβόµενης εργασίας σε σχέση µε την εθελοντική σε 
αυτούς τους οργανισµούς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παρουσιάζεται 
στους ακόλουθους πίνακες για τα έτη 1999 – 2001: 

 

Πίνακας Β1 

Αµειβόµενοι Εργαζόµενοι και Εθελοντές (1999 – 2001) 
 

Έτη 1999 2000 2001 

Πλήρως Απασχολούµενοι 
Εργαζόµενοι 

1.077 1.112 1.216 

Μερικώς Απασχολούµενοι 
Εργαζόµενοι 

229 242 275 

Σύνολο Αµειβόµενων 
Εργαζοµένων 

1.306 1.354 1.491 

Σύνολο Εθελοντών 5.785 8.063 8.291 
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Πίνακας Β2 

Ετήσια Μεταβολή (%) Αµειβόµενων Εργαζοµένων και Εθελοντών (1999 - 
2001) 

 
Έτη 1999 - 2000 2000 - 2001 

Πλήρως Απασχολούµενοι 
Εργαζόµενοι 

3,20% 9,40% 

Μερικώς Απασχολούµενοι 
Εργαζόµενοι 

5,70% 13,60% 

Σύνολο Αµειβόµενων 
Εργαζοµένων 

3,60% 10,10% 

Σύνολο Εθελοντών 39,30% 2,80% 

 
Πηγή: Lyberaki and Paraskevopoulos (2002), σελ. 9 

 Τέλος, από αυτούς τους 136 οργανισµούς, το 64,7% ήταν ενώσεις, το 11% 
είχε µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και το 5,8% ήταν ιδρύµατα. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της πιο πρόσφατα διαθέσιµης έρευνας που 
πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 2002 σε άτοµα στην Αθήνα: 

 Μόλις το 26,3% των ερωτηθέντων συµµετέχει σε εθελοντικούς οργανισµούς, 
ποσοστό που είναι ιδιαίτερα χαµηλό αλλά αναµενόµενο. 

 Οι επικρατέστεροι χώροι συµµετοχής είναι οι εµπορικές ενώσεις µε 
ποσοστό 8,7% και οι αθλητικοί σύλλογοι µε 7,7%, όπως γίνεται φανερό και 
από το Γράφηµα Β1. 

 Συµπληρωµατικά, βρέθηκε ότι το 69% των ατόµων συµµετέχουν στις 
δραστηριότητες των οργανισµών που ανήκουν σε µηνιαία ή εβδοµαδιαία 
βάση, ενώ η συχνότητα συµµετοχής των υπολοίπων είναι σπανιότερη. 
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Γράφηµα Β1 

Συµµετοχή (%) σε Εθελοντικούς Οργανισµούς (2002) 
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Πηγή: Lyberaki and Paraskevopoulos (2002), σελ. 12 

 

3.2  Φτάνοντας στο Σήµερα του Εθελοντισµού στην 
Ελλάδα 

 Η ιδέα της συµµετοχής σε εθελοντικούς οργανισµούς είναι µία προοπτική 
που απασχολεί µάλλον δυνητικά τους Έλληνες και δεν αποτελεί 
διαδεδοµένη κοινωνική πρακτική για την πλειοψηφία των πολιτών. 

 Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι απόψεις σχετικά µε την εθελοντική 
προσφορά εργασίας έχουν µεταβληθεί προς το θετικότερο. 

 Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ότι ο εθελοντισµός αποτελεί 
θετική κοινωνική συνεισφορά και γι’ αυτό πρέπει να ενισχυθεί. 

 Στη µεταστροφή αυτή συνέβαλλε αναµφισβήτητα η προβολή της 
δυνατότητας για εθελοντική συµµετοχή στους Ολυµπιακούς και 
Παραολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, που άρχισε να εµφανίζεται 
συστηµατικά στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης από τα τέλη του 1999 και 
κορυφώθηκε τις ηµέρες των Αγώνων. 
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 Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σηµαντική αριθµητική 
αύξηση των εθελοντικών οργανισµών. 

 Σήµερα, οι ελληνικοί εθελοντικοί οργανισµοί: 

 Είναι κυρίως µη κερδοσκοπικοί. 
 Είναι καταστατικά κατοχυρωµένοι. 
 Είναι ολιγοµελείς στην πλειοψηφία τους. 
 ∆εν έχουν αυστηρούς κανόνες συµµετοχής. 
 ∆εν ανήκουν στην Εκκλησία. 

 Αναφορικά µε τους σκοπούς και τις δραστηριότητες των ελληνικών 
εθελοντικών οργανισµών: 

 Υπερτερούν σαφώς οι φιλανθρωπικοί οργανισµοί. 
 Έπονται οι πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί εθελοντικοί 

οργανισµοί. 
 Παράλληλα: 

 Έχουν αναπτυχθεί προγράµµατα εθελοντικής εργασίας. 
 Έχει αυξηθεί η δυνατότητα συµµετοχής, ιδιαίτερα των νέων, σε 

εθελοντικές υπηρεσίες. 
 Έχει αυξηθεί η διαθεσιµότητα των νέων για συµµετοχή σε 

εθελοντικές δραστηριότητες, γεγονός όµως που δεν έχει 
εκφραστεί ακόµα µε την πραγµατοποίηση αυτών των προθέσεων 
τους. 

 Οι εξελίξεις αυτές ενισχύονται επίσης από το ενδιαφέρον που άρχισαν να 
δείχνουν πρόσφατα και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι 
οποίοι εντάσσουν ολοένα και περισσότερα προγράµµατα εθελοντικής 
παροχής υπηρεσιών στις δραστηριότητές τους. 

 Τέλος, στην ενίσχυση των εξελίξεων συνέβαλλε και το γεγονός ότι πολλά 
προγράµµατα χρηµατοδοτούνται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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4.  Η Εθελοντική Συµµετοχή των Νέων στην Ελλάδα 

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε η «Μονάδα Νεότητας» της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε νέους 
Ευρωπαίους ηλικίας 15 – 24 ετών το χρονικό διάστηµα Απριλίου – Μαΐου 2001, 
προκύπτει ότι: 

 Ο βαθµός συµµετοχής των νέων Ελλήνων σε εθελοντικές δραστηριότητες 
ανέρχεται σε ποσοστό 37% και είναι από τους πιο χαµηλούς ολόκληρης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Συγκεκριµένα, αξίζει να αναφερθεί ότι τον χαµηλότερο βαθµό συµµετοχής 
των νέων στον εθελοντισµό εµφάνισαν για το 2001 η Πορτογαλία (30%) και 
η Ισπανία (35%). 

 Αναφορικά µε το είδος των εθελοντικών δραστηριοτήτων που επιλέγουν οι 
νέοι στην Ελλάδα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το Γράφηµα Β2 που 
καταδεικνύει την εθελοντική συµµετοχή των νέων ανά τοµέα 
δραστηριοποίησης στην Ελλάδα σε σύγκριση µε την Ευρώπη. Όπως είναι 
φανερό, οι νέοι Έλληνες απαντούν αυθόρµητα σε µεγαλύτερο ποσοστό από 
τον µέσο όρο της Ευρώπης ότι δεν ανήκουν σε κάποιο εθελοντικό 
οργανισµό. 
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Γράφηµα Β2 

Συµµετοχή (%) των Νέων Ελλήνων (15 – 24 ετών) σε Εθελοντικούς 
Οργανισµούς σε σύγκριση µε την Ευρώπη (2001) 
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5.  Το Νοµικό Πλαίσιο του Εθελοντισµού στην 
Ελλάδα 

5.1  Η Έννοια του Εθελοντισµού 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας ορισµός από το νόµο για τον εθελοντισµό και 
τους εθελοντές. Ο µόνος διαθέσιµος ορισµός προέρχεται από την Ελληνική 
Οµοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανισµών και αναφέρει ότι: 
 

«Εθελοντισµός είναι η πρόθυµη δέσµευση ενός ατόµου να εργαστεί 
χωρίς αµοιβή για ένα καθορισµένο ή αόριστο χρονικό διάστηµα 

για το γενικό καλό της κοινωνίας» 

 

5.2  Εθελοντισµός και Νοµικό Πλαίσιο 

 Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικό νοµικό πλαίσιο για τους εθελοντές και τους 
εθελοντικούς οργανισµούς. Συνεπώς, οι εθελοντές δεν καλύπτονται από 
κανενός είδους νοµική προστασία. 

 Όποιες νοµικές διαφωνίες προκύπτουν σε σχέση µε τους εθελοντές ή τους 
εθελοντικούς οργανισµούς, αντιµετωπίζονται γενικά ανάλογα µε την 
περίπτωση. 

 Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει ειδική νοµοθεσία, εφαρµόζονται οι γενικοί 
κανονισµοί που διέπουν την απασχόληση, τη διαµονή, τις κοινωνικές 
παροχές, τις παροχές υγείας, καθώς και τη µετακίνηση. Ενδεικτικά µπορούν 
να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

5.2.1  Αναφορικά µε τις αποζηµιώσεις εξόδων που παρέχονται 
στους εθελοντές και τη γενικότερη οικονοµική υποστήριξή 
τους: 

 ∆εν υπάρχει κανενός είδους νοµική πρόνοια σχετικά µε την 
αποζηµίωση των εξόδων των εθελοντών στην Ελλάδα. 

 Οι εθελοντές εξαρτώνται αποκλειστικά από τους οργανισµούς για 
να καλύψουν τα έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο της 
εθελοντικής τους δραστηριότητας. 
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 Όταν ο εθελοντής παρέχει έργο πλήρους απασχόλησης, τα έξοδα 
µπορεί να περιλαµβάνουν το φαγητό, τη διαµονή και το 
γενικότερο κόστος διαβίωσης. 

5.2.2  Αναφορικά µε την προστασία των εθελοντών: 

 ∆εν υπάρχει νοµική πρόνοια σχετικά µε την ασφάλιση των 
εθελοντών. Συνεπώς, η προστασία των εθελοντών σε περίπτωση 
ατυχήµατος, ασθένειας ή πρόκλησης ζηµιάς από τρίτους 
εξαρτάται από τον οργανισµό. Εάν ο οργανισµός δεν παρέχει 
ασφάλιση, ο εθελοντής πρέπει να χρησιµοποιήσει την προσωπική 
του ασφάλιση. 

 Εφόσον οι εθελοντές δεν ανήκουν σε κάποιο επίσηµο νοµικό 
καθεστώς, δεν έχουν συγκεκριµένα οφέλη από κοινωνικές 
παροχές. Τα δικαιώµατα τους σχετίζονται µε τις παράλληλες µε 
τον εθελοντισµό ιδιότητές τους, δηλαδή η οποιαδήποτε 
παράλληλη ιδιότητά τους (π.χ. φοιτητής, άνεργος, αµειβόµενος 
εργαζόµενος) τους εισάγει στα αντίστοιχα προγράµµατα 
κοινωνικής πρόνοιας. 

5.3  Οι ∆ραστηριότητες του Ελληνικού Κράτους  για την 
Προώθηση του Εθελοντισµού 

Στο πλαίσιο της κρατικής προσπάθειας για την προώθηση και ενίσχυση του 
εθελοντισµού, έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές δραστηριότητες. Στη συνέχεια, 
αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες από τις πλέον σηµαντικές: 

 Τον Ιούνιο του 1999, το Ελληνικό Κοινοβούλιο µε νόµο δηµιούργησε ένα 
πλαίσιο συνεργασίας ανάµεσα στη διεθνή βοήθεια µη κυβερνητικών 
οργανισµών και το κράτος. 

 Η ανάπτυξη του εθελοντισµού είναι µια από τις προτεραιότητες του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό, το 1998 ψηφίστηκε ο 
νόµος 2646 / 98 που έχει σχέση µε την προώθηση πρωτοβουλιών 
εθελοντισµού στους ηλικιωµένους, προσφέροντάς τους την δυνατότητα να 
παίζουν ενεργό ρόλο ως εθελοντές και να προωθούν τις υπηρεσίες του 
εθελοντισµού στον τοµέα της πρόνοιας. Επιπλέον, στο συγκεκριµένο 
Υπουργείο έχει ιδρυθεί ένα τµήµα που εστιάζει στον εθελοντισµό και τους 
µη κυβερνητικούς οργανισµούς και είναι υπεύθυνο τόσο για την προώθηση 
και εφαρµογή των εθελοντικών προγραµµάτων όσο και για την αξιολόγηση 
και χρηµατοδότηση τους. 

 Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς µε τη σειρά της εφαρµόζει ειδικά 
προγράµµατα εθελοντισµού, ανοιχτά σε νέους Έλληνες ηλικίας 18 - 30 
ετών. Για παράδειγµα, κάποια προγράµµατα είναι: 

1. Το πρόγραµµα «Εθελοντισµός και ∆ιακοπές», σύµφωνα µε το 
οποίο παρέχονται σε νέους εθελοντές τα έξοδα τροφής, διαµονής 
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και µετακίνησης για να υποστηρίξουν το έργο των Ελληνικών 
Ταχυδροµείων (ΕΛΤΑ) κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών 
διακοπών σε διάφορες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως 
νησιά. 

2. Το εθελοντικό πρόγραµµα «Ιατρική Βοήθεια για τα Ακριτικά 
Νησιά», που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την 
Επιστηµονική Ένωση των Ελλήνων Φοιτητών Ιατρικής. Υπό την 
αιγίδα του συγκεκριµένου προγράµµατος, φοιτητές της ιατρικής 
προσφέρουν εθελοντικό έργο ως βοηθοί του κύριου ιατρικού 
προσωπικού σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας και κλινικές των 
νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου. 

3. Το πρόγραµµα «Πρώτες Βοήθειες και Άµεση Ιατρική Περίθαλψη», 
σύµφωνα µε το οποίο οι φοιτητές ιατρικής του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων παρέχουν εθελοντικό έργο στα Περιφερειακά Κέντρα 
Υγείας της Ηπείρου. 

 Το Τµήµα ∆ιεθνούς Ανάπτυξης και Συνεργασίας του Ελληνικού Υπουργείου 
Εξωτερικών σε συνεργασία µε τους Έλληνες Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και 
τον οργανισµό ΚΕΣΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ έχουν δηµιουργήσει την πρώτη 
ανθρωπιστική δικτυακή πύλη [www.anthropos.gr], η οποία συνδέεται µε την 
εφαρµογή του προγράµµατος «Η Κοινωνία στο ∆ιαδίκτυο για την 
Προώθηση του Εθελοντισµού» και στοχεύει στην ενίσχυση του 
εθελοντισµού και στη βελτίωση του ρόλου των Ελληνικών µη κυβερνητικών 
οργανισµών. 
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6.  Η Εµπειρία των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας 
2004 

6.1  Το ∆ηµογραφικό Προφίλ των Υποψήφιων 
Ολυµπιακών Εθελοντών της Αθήνας 2004 

Οι επίσηµες αιτήσεις για το Πρόγραµµα Εθελοντισµού των Ολυµπιακών 
Αγώνων της Αθήνας ανήλθαν σχεδόν στις 160.000 συνολικά, 6 µήνες πριν από 
την πραγµατοποίηση των Αγώνων. Ο αριθµός αυτός αποτελεί ένα ολυµπιακό 
ρεκόρ, σύµφωνα µε τους διοργανωτές. Για την κάλυψη των αναγκών της 
Ολυµπιάδας και της Παραολυµπιάδας επιλέχθηκαν αντίστοιχα 45.000 και 
15.000 εθελοντές περίπου. 

Οι 160.000 αιτήσεις υποψήφιων εθελοντών προέρχονταν από άτοµα ηλικίας 18 
– 65 ετών από 188 χώρες. Πιο συγκεκριµένα: 

 Το 56% ήταν γυναίκες και το 44% άνδρες. 

 Το 42% ήταν 18 – 24 ετών, το 35% 25 - 34 ετών και το 11% 35 – 44 ετών. 

 Το 65% ήταν Έλληνες, ενώ οι πρώτες τρεις ξένες χώρες σε ποσοστά ήταν οι 
Η.Π.Α. µε 6,3%, η Ισπανία µε 4,4% και η Γερµανία µε 3,3%. 

 Αναλυτικότερα, το 65,4% των υποψήφιων εθελοντών δήλωσε ότι ζει στην 
Ελλάδα σε αντίθεση µε το 34,6% που ήταν κάτοικοι εξωτερικού. Από τους 
εθελοντές που δήλωσαν ότι ζουν στο εξωτερικό, το 25,15% ήταν αλλοδαποί 
και το 9,45% ήταν Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού. 

 Η διάθεση χρόνου των υποψήφιων εθελοντών για την παροχή εθελοντικού 
έργου ξεπερνούσε τις 15 ηµέρες για το 68% των υποψηφίων. 

6.2  Οι Αντιλήψεις και οι Στάσεις των Υποψήφιων 
Ολυµπιακών Εθελοντών της Αθήνας 2004: Μία 
Πανεθνική Έρευνα 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το µέλλον του εθελοντισµού στην Ελλάδα είναι τα 
αποτελέσµατα µίας έρευνας που πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 15 Μαρτίου – 
15 Απριλίου 2004, από την κοινοπραξία εταιρειών MRB / Research 
International / VPRC, σε δείγµα 2.000 υποψήφιων ολυµπιακών εθελοντών από 
ολόκληρη την Ελλάδα (δηλαδή άτοµα που είχαν καταθέσει αιτήσεις για 
συµµετοχή στο Εθελοντικό Πρόγραµµα της Ελληνικής Ολυµπιακής 
Οργανωτικής Επιτροπής). Αναλυτικότερα, η συγκεκριµένη έρευνα αποκαλύπτει 
τα ακόλουθα: 

1. Οι στάσεις των υποψήφιων εθελοντών για τους Ολυµπιακούς Αγώνες 
είναι πάρα πολύ θετικές. Μάλιστα, πιστεύουν ότι οι Αγώνες έχουν 
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ιδιαίτερη σηµασία (Γράφηµα Β3) για την Ελλάδα, ενώ και οι ίδιοι 
νιώθουν άµεσα επηρεασµένοι από την ανάληψη και διεξαγωγή αυτού 
του γεγονότος στη χώρα µας. 

Γράφηµα Β3 

Γραφική Παρουσίαση των Απαντήσεων των Υποψήφιων Εθελοντών στην 
Ερώτηση: 

«Πόσο σηµαντικοί είναι οι Ολυµπιακοί Αγώνες της Αθήνας 2004 για 
εσάς;» 
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Πηγή: ATHOC (2004) [http://www.athens2004.com/Images/Press/important_en.jpg] 

 

2. Επίσης, οι υποψήφιοι εθελοντές αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα θετικά τους 
Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες ως θεσµό και 
παρακολουθούν από πολύ κοντά τις ειδήσεις σχετικά µε την πορεία 
και τις εξελίξεις των Ολυµπιακών προετοιµασιών. 

3. Παράλληλα, οι υποψήφιοι εθελοντές θεωρούν βασική τη συµµετοχή 
τους για την επιτυχία των Αγώνων. Μάλιστα, ένας στους τρεις 
δήλωσε ότι έχει εργαστεί ως εθελοντής και στο παρελθόν, γεγονός 
που σηµαίνει ότι τα 2/3 ήθελαν να προσφέρουν εθελοντικές 
υπηρεσίες για πρώτη φορά στην ζωή τους µε κίνητρο την σκέψη ότι οι 
Ολυµπιακοί Αγώνες διεξάγονται στην Ελλάδα. 

4. Τα 2/3 των υποψήφιων εθελοντών ανέφεραν ότι θα ήθελαν να 
συνεχίσουν την εθελοντική εργασία (Γράφηµα Β4) και σε άλλους 
κοινωνικούς τοµείς µετά το τέλος των Αγώνων, γεγονός που δείχνει 
ότι ίσως υπάρχει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα έντονο 
κοινωνικό ρεύµα προς τον εθελοντισµό. Αυτό αποτελεί σίγουρα ένα 
πολύ σηµαντικό κληροδότηµα των Ολυµπιακών Αγώνων για την 
Ελλάδα. 
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Γράφηµα Β4 

Γραφική Παρουσίαση των Απαντήσεων των Υποψήφιων Εθελοντών στην 
Ερώτηση: 

«Μετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, πιστεύετε ότι θα συνεχίσετε να 
προσφέρετε κοινωνικές υπηρεσίες σε άλλες εθελοντικές δραστηριότητες;» 
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Πηγή: ATHOC (2004) [http://www.athens2004.com/Images/Press/after-the-

games_en.jpg] 

 

5. Επιπλέον, οι τρεις κύριοι λόγοι - κίνητρα (Γράφηµα Β5) για να 
εργαστεί κάποιος ως εθελοντής στους Ολυµπιακούς Αγώνες είναι: 

 για να συνεισφέρει στην πατρίδα του, 
 για να απολαύσει τη µοναδική ευκαιρία συµµετοχής σε µια τέτοια 

εµπειρία και 
 επειδή ο στόχος αυτός είναι πολύ σηµαντικός. 



Έργο: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα 
 

 
40

Γράφηµα Β5 

Γραφική Παρουσίαση των Απαντήσεων των Υποψήφιων Εθελοντών στην 
Ερώτηση: 

«Για ποιους από τους ακόλουθους λόγους αποφασίσατε να γίνεται 
εθελοντής;» 
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Πηγή: ATHOC (2004) [http://www.athens2004.com/Images/Press/reason-for-

volunteering_en.jpg] 

6. Οι περισσότεροι υποψήφιοι εθελοντές δήλωσαν επίσης ότι είχαν 
ενηµερωθεί για τον Εθελοντισµό στους Ολυµπιακούς Αγώνες 
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(Γράφηµα Β6) κυρίως από τις εφηµερίδες, τα περιοδικά και την 
τηλεόραση. Επιπρόσθετα, περίπου οι µισοί ένιωθαν πολύ καλά 
πληροφορηµένοι για τα επόµενα στάδια της συµµετοχής τους και 
έκριναν θετικά την επικοινωνία τους µε τους υπεύθυνους της 
∆ιεύθυνσης Εθελοντισµού του ΑΘΗΝΑ 2004. Ταυτόχρονα, 
χαρακτήρισαν εύκολη τη διαδικασία συµπλήρωσης της αίτησης και 
θεώρησαν σαφή και ξεκάθαρη τη συνέντευξη που τους ζητήθηκε να 
δώσουν. Τέλος, θετικά έκρινε τη συµµετοχή του στις ∆οκιµαστικές 
Αθλητικές ∆ραστηριότητες της Οργανωτικής Επιτροπής εκείνο το 
µέρος του συνολικού δείγµατος που είχε ήδη επιλεγεί να συµµετέχει. 

 

Γράφηµα Β6 

Γραφική Παρουσίαση των Απαντήσεων των Υποψήφιων Εθελοντών 
στην Ερώτηση: 

«Από ποιες πηγές µάθατε για το Πρόγραµµα Εθελοντών;» 
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7. Οι σηµαντικότερες απαντήσεις των υποψήφιων εθελοντών στην 
ερώτηση «Ποια θεωρείτε τα κυριότερα οφέλη για την Ελλάδα από τη 
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φιλοξενία των Ολυµπιακών Αγώνων;» ήταν µε φθίνουσα σειρά 
συχνότητας: 

 τα δηµόσια έργα υποδοµής, 
 η προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και 
 η ενίσχυση του Ελληνικού τουρισµού. 

8. Οι θετικές στάσεις των υποψήφιων εθελοντών για τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες καταδεικνύεται και από χαρακτηριστικές φράσεις που αυτοί 
χρησιµοποίησαν, όπως για παράδειγµα: 

 «Οι Ολυµπιακοί Αγώνες είναι νερό στο αυλάκι της Ελληνικής 
Ιστορίας» 

 «Οι Ολυµπιακοί Αγώνες είναι σηµαντικοί γιατί επιστρέφουν στον 
τόπο γέννησής τους» 

 «Είναι µία µοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να προβληθεί σε όλο 
τον κόσµο» 

 «Οι Αγώνες θα χρειαστούν θυσίες αλλά στο τέλος η Ελλάδα θα 
ωφεληθεί» 

 

9. Οι υποψήφιοι εθελοντές που προέρχονταν από την Αθήνα είχαν λίγο 
πιο θετικές στάσεις από αυτούς που προέρχονταν από άλλους 
Ολυµπιακούς ∆ήµους, γεγονός που είναι κατανοητό διότι οι Αθηναίοι 
ένιωθαν ότι οι Ολυµπιακοί Αγώνες τους αφορούν περισσότερο και 
βαθµολόγησαν θετικότερα το έργο που γινόταν για αυτούς. 

10. Τέλος, οι νέοι ηλικίας 18 - 19 ετών ήταν οι πιο ενθουσιώδεις για τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες και, ειδικότερα, για τον εθελοντισµό. 

 

Συµπερασµατικά, αυτή η έρευνα καταδεικνύει ότι το Πρόγραµµα Εθελοντών για 

τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004: 

 

 Βοήθησε στην ενίσχυση της αίσθησης του κοινωνικού έργου στην ελληνική 

κοινωνία.  

 Άφησε σίγουρα µια αξιόλογη «εθελοντική» κληρονοµιά που µπορεί και 

πρέπει να αξιοποιηθεί τόσο από την Πολιτεία όσο και από άλλους φορείς. 

 ∆ροµολόγησε και ανέδειξε νέες τάσεις για τον εθελοντισµό στην Ελλάδα. 
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7.  Πρωτοβουλίες και ∆ραστηριότητες των 
Εθελοντικών Φορέων και Οργανισµών στην 
Ελλάδα: «Η Κίνηση Φορέων Εθελοντισµού» 

Το 2001 είχε ανακηρυχθεί από τον Ο.Η.Ε. ως ∆ιεθνές Έτος των 
Εθελοντών. Με αυτήν την ευκαιρία ξεκίνησε στην Ελλάδα µια 
σειρά δραστηριοτήτων, στις οποίες πολλοί εθελοντικοί φορείς 
συναντήθηκαν µε στόχο τόσο την προβολή του έργου του καθενός 
όσο και την προώθηση της αξίας του εθελοντισµού γενικότερα ως 
µια από τις βασικές ανθρώπινες αξίες. Στο πλαίσιο αυτής της 
προσπάθειας, το Νοέµβρη του 2001 διοργανώθηκε για πρώτη 
φορά µια ηµερίδα, υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αθηναίων, 
αφιερωµένη στον εθελοντισµό. Αυτή η δραστηριότητα, στην οποία συµµετείχαν 
περισσότεροι από 30 εθελοντικοί φορείς και οργανισµοί, πλαισιώθηκε και από 
έκθεση του έργου των φορέων αυτών. 

Με αυτή την αφορµή, δηµιουργήθηκε µια άτυπη ένωση µε την επωνυµία 
«Κίνηση Φορέων Εθελοντισµού», στην οποία συµµετέχουν όποιοι εθελοντικοί 
σύλλογοι ή φορείς επιθυµούν και η συµµετοχή τους µπορεί να είναι είτε µόνιµη 
είτε περιστασιακή. Το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τη φύση 
είναι το µοναδικό προαπαιτούµενο για οποιονδήποτε φορέα που επιθυµεί τη 
συµµετοχή του. Πιο συγκεκριµένα, το έργο αυτής της Κίνησης και οι βασικοί της 
στόχοι είναι: 

 Να προωθηθεί και να εξαπλωθεί η σηµασία και η πρακτική του 
εθελοντισµού σε όσους περισσότερους ανθρώπους είναι δυνατόν. 

 Να υπάρχει ένα πλαίσιο όπου όλοι οι φορείς να µπορούν να 
παρουσιάζουν το δικό τους έργο και ταυτόχρονα να 
ανταλλάσσουν ιδέες µε άλλους φορείς που κάνουν παρεµφερείς ή 
και διαφορετικές δραστηριότητες.  

 Να προωθηθεί η συναδελφοσύνη όλων των ανθρώπων και να 
καταπολεµηθεί η µισαλλοδοξία είτε πρόκειται για ανθρώπους 
διαφορετικής εθνικότητας, θρησκείας και κουλτούρας είτε 
πρόκειται για άτοµα µε ιδιαιτερότητες. 

Έτσι, στις 22 – 23 Απριλίου 2005 στο Πνευµατικό Κέντρο του 
∆ήµου Αθηναίων διοργανώθηκε για 4η συνεχόµενη χρονιά µια 
δραστηριότητα αφιερωµένη στον Εθελοντισµό και τους 
Εθελοντές, µε θέµα «Εθελοντισµός: γιατί εµείς, δεν καθόµαστε 
στ’ αυγά µας!». 

Οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης ήταν οι ακόλουθοι 
εθελοντικοί φορείς και οργανισµοί: 
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Αρκτούρος 
Αegee – Aθήνα - Κίνηση Φοιτητών για την Ένωση της Ευρώπης 

G.E.A. - Οµάδα Έρευνας και ∆ιάσωσης 

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση Καταναλωτών για την Ποιότητα Ζωής 

Κ.Ο.∆.Ε - Κοινωνική και Οικολογική ∆ράση Ελλάδας 

Μέριµνα Ζωής κατά της Εξάρτησης 

9 Μούσες - Εθελοντική Πολιτιστική Οµάδα 

Νέα Ακρόπολη - ∆ιεθνής Πολιτιστικός Οργανισµός 

WWF – Ελλάς - Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση 

 

Ενώ, οι συµµετέχοντες αυτής της εκδήλωσης ήταν οι εξής εθελοντικοί φορείς και 
οργανισµοί: 
 

ΑΡΧΕΛΩΝ ΚΕ.Σ.Ο. 

Γιατροί του Κόσµου ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. – Ε.Σ.Ε.Ν. 

∆ΙΚ.Ε.Ο.ΜΑ. ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 

ΕΛΕΑΝΑ 
Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρµοσµένων Αθλητικών 

& Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων 

Ε.Ο.Μ. ΠΛΕΥΣΗ 

Ε∆ΡΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

Ίδρυµα 

Μαραγκοπούλου 
Σ.Ε.Ο. 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ UNICEF 
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