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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο εθελοντισµός δηµιουργεί ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο. Συνιστά µια δίοδο προς την 
ενσωµάτωση και την απασχόληση και έναν καίριο παράγοντα για τη βελτίωση της 
κοινωνικής συνοχής. Πάνω απ’ όλα, όµως, ο εθελοντισµός µεταφράζει σε δράση τις 
θεµελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ενσωµάτωσης και της ιδιότητας 
του πολίτη, στις οποίες στηρίζεται η Ευρώπη. Οι εθελοντές συµβάλλουν στη διαµόρφωση της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας· οι δε εθελοντές που δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας τους 
βοηθούν ενεργά στην οικοδόµηση µιας Ευρώπης των πολιτών1. Πράγµατι, οι εθελοντικές 
δραστηριότητες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε πολλούς τοµείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – όπως η διά βίου µάθηση, η αγροτική ανάπτυξη και ο αθλητισµός – όπου 
προσδίδουν πολύτιµη διάσταση στα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για όλους αυτούς τους λόγους και για ακόµα περισσότερους, το 2011 ανακηρύχτηκε 
ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συµµετοχή του 
πολίτη2. Το τρέχον ευρωπαϊκό έτος δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να 
εκτιµήσει την κατάσταση του εθελοντισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αξιολογήσει τη 
συµβολή του στην κοινωνία. Επιπλέον, παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διερευνήσει 
τον τρόπο µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη µπορούν να διευκολύνουν 
και να προωθήσουν τον εθελοντισµό, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο. 

Μετά την παρούσα ανακοίνωση, και πριν από το τέλος του 2012, θα υποβληθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση στην οποία θα αξιολογούνται τα 
αποτελέσµατα του εν λόγω ευρωπαϊκού έτους. 

1.1. Ορισµός και στοιχεία 

Κάθε χώρα χρησιµοποιεί για τον εθελοντισµό διαφορετικές έννοιες και ορισµούς, ενώ 
καταγράφει και διαφορετικές επιδόσεις στον συγκεκριµένο τοµέα. Ως εθελοντισµός νοείται 
κάθε µορφή εθελοντικής δραστηριότητας, είτε επίσηµη είτε ανεπίσηµη. Οι εθελοντές 
ενεργούν αυτοβούλως, σύµφωνα µε τις δικές τους επιλογές και τα δικά τους κίνητρα, χωρίς 
να επιδιώκουν οικονοµικό όφελος. Ο εθελοντισµός είναι ένα ταξίδι αλληλεγγύης και ένας 
τρόπος για τους µεµονωµένους πολίτες και τις οργανώσεις να εντοπίσουν και να 
ικανοποιήσουν τις ανθρώπινες, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες και ανησυχίες. Ο 
εθελοντισµός συχνά στηρίζει την πρωτοβουλία ενός µη κερδοσκοπικού οργανισµού ή µιας 
κοινότητας3. 

Σύµφωνα µε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής, το 2010 
συµµετείχαν σε εθελοντικές δραστηριότητες περίπου 100 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι. Πίσω απ’ 
αυτόν τον συνολικό αριθµό, η εικόνα που παρουσιάζει η συµµετοχή των πολιτών της ΕΕ 
στον εθελοντισµό ποικίλλει σηµαντικά4. 

                                                 
1 Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ – Άρση των εµποδίων στα δικαιώµατα των πολιτών της ΕΕ, 

COM(2010) 603 τελικό, της 27ης Οκτωβρίου 2010. 
2 Απόφαση αριθ. 37/2010/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2009, για το ευρωπαϊκό έτος 

εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συµµετοχή του πολίτη (2011), ΕΕ L 17 της 
22.1.2010, σ. 43-49. 

3 Οµοίως. 
4 «Volunteering in the European Union» (Ο εθελοντισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (GHK 2010). 
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Σε πολλά κράτη µέλη της ΕΕ οι πλέον δραστήριοι στον τοµέα του εθελοντισµού είναι οι 
ενήλικοι µεταξύ 30 και 50 ετών, αν και ο αριθµός εθελοντών µικρότερης ή µεγαλύτερης 
ηλικίας αυξάνει σ’ ολόκληρη την ΕΕ. 

Ο εθελοντισµός είναι µια πρακτική που ακολουθείται σε πολλούς τοµείς. Εµφανίζεται 
εντονότερα στον χώρο του αθλητισµού, ενώ ακολουθούν οι τοµείς της κοινωνικής φροντίδας, 
της ευηµερίας και της υγείας. Άλλοι τοµείς είναι η δικαιοσύνη, ο πολιτισµός, η εκπαίδευση, η 
νεολαία, το περιβάλλον και οι κλιµατικές δράσεις, η προστασία των καταναλωτών, η 
ανθρωπιστική βοήθεια, η αναπτυξιακή πολιτική και η ισότητα των ευκαιριών. 

Ο εθελοντισµός έχει σηµαντικό αντίκτυπο και πέρα από τα εθνικά σύνορα. Οι διασυνοριακές 
εθελοντικές δραστηριότητες παρέχουν αξιόλογες δυνατότητες στον τοµέα της εκπαίδευσης, 
της απασχόλησης και της ιδιότητας του πολίτη. Μπορούν επίσης να βελτιώσουν την 
αλληλοκατανόηση και να συµβάλουν στην ανάπτυξη µιας πιο αρραγούς ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. 

1.2. Οι προκλήσεις του εθελοντισµού 

Με βάση µελέτη που διενήργησε το πανεπιστήµιο Johns Hopkins σε οκτώ βιοµηχανικές 
χώρες5 και την πείρα που έχει αντληθεί µέχρι στιγµής από το Ευρωπαϊκό Έτος 2011, έχουµε 
εντοπίσει τα ακόλουθα πιθανά εµπόδια στον εθελοντισµό, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο: 

• Απουσία σαφούς νοµικού πλαισίου: Σχεδόν ένα στα πέντε κράτη µέλη δεν 
έχει σαφές νοµικό πλαίσιο ούτε σαφείς κανόνες για τους εθελοντές και τον 
εθελοντισµό. 

• Απουσία εθνικών στρατηγικών για την προώθηση των εθελοντικών 
δραστηριοτήτων: Πρέπει να καταρτιστούν εθνικές στρατηγικές εθελοντισµού 
που να καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές: κατάρτιση, επιδόµατα αργιών, 
κοινωνική ασφάλιση, χoρήγηση επιδoµάτων ανεργίας για διασυνοριακές 
εθελοντικές δραστηριότητες, παροχή καταλύµατος και επιστροφή εξόδων που 
απαιτούν άµεση πληρωµή. 

• Χρηµατοοικονοµικοί περιορισµοί: Ο εθελοντισµός, αν και παρέχεται 
δωρεάν, συνεπάγεται κάποιο κόστος. Οι οργανώσεις που στηρίζονται στην 
εθελοντική δραστηριότητα έρχονται συχνά αντιµέτωπες µε έλλειψη 
χρηµατοδότησης ικανής να εξασφαλίσει τη βιώσιµότητά τους, ενώ ο 
ανταγωνισµός για τα διαθέσιµα κονδύλια είναι αδυσώπητος. 

• Αναντιστοιχία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης: Η εντεινόµενη τάση προς 
την επαγγελµατικοποίηση του εθελοντισµού επιφέρει µια κάποια 
αναντιστοιχία µεταξύ των αναγκών των οργανώσεων εθελοντών και των 
προσδοκιών των νέων εθελοντών. Οι µεν εθελοντές είναι διαθέσιµοι για 
βραχυπρόθεσµα έργα, οι δε οργανώσεις χρειάζονται άτοµα πρόθυµα να 
αναλάβουν µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις. 

• Έλλειψη αναγνώρισης: Τα προσόντα που αποκτώνται µέσω εθελοντικών 
δραστηριοτήτων δεν αναγνωρίζονται ούτε επιβραβεύονται πάντα επαρκώς. 

                                                 
5 «Volunteering in the European Union» (Ο εθελοντισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (GHK 2010). 
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• Φορολογικά εµπόδια: Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν διαφορετική φορολογική 
προσέγγιση όσον αφορά το εισόδηµα ή τα επιδόµατα των εθελοντών, καθώς 
και την επιστροφή των εξόδων που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της 
παροχής υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, οι εθελοντές ενδέχεται να 
αντιµετωπίσουν φορολογικά εµπόδια όταν δραστηριοποιούνται σε 
διασυνοριακό επίπεδο. 

• Ανεπαρκή στοιχεία: Η παροχή αποτελεσµατικότερα συγκρίσιµων στοιχείων 
σχετικά µε τον εθελοντισµό στα κράτη µέλη µπορεί να συµβάλει στον 
εντοπισµό των βέλτιστων πρακτικών και στην καλύτερη χάραξη πολιτικής. 

Τα κράτη µέλη σηµείωσαν κάποια πρόοδο ως προς τα θέµατα αυτά το 2006, όταν 
δεσµεύτηκαν να συνεργαστούν προκειµένου να υπερβούν τα εµπόδια που δυσχεραίνουν, 
άµεσα ή έµµεσα, την κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ στο πλαίσιο της µάθησης ή της 
επαγγελµατικής εξέλιξης, συµπεριλαµβανοµένου του εθελοντισµού6. Ωστόσο, αποµένουν 
ακόµα πολλά να γίνουν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προώθηση ενός 
περιβάλλοντος εθελοντικών δραστηριοτήτων το οποίο θα παρέχει ίσες ευκαιρίες όσον αφορά 
την πρόσβαση και τη συµµετοχή όλων. 

1.3. Η προστιθέµενη αξία του εθελοντισµού 

Ο εθελοντισµός συµβάλλει στη στρατηγική για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020»7, ιδίως στον 
στόχο που θέτει η ΕΕ για ποσοστό απασχόλησης ύψους 75% έως το 2020, βοηθώντας τα 
άτοµα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να προσαρµοστούν στις αλλαγές που συντελούνται 
στην αγορά εργασίας. Η προαναφερόµενη µελέτη του πανεπιστηµίου Johns Hopkins 
διαπίστωσε ότι ο τοµέας του εθελοντισµού µπορεί να συµβάλει έως 5% στο ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν8. Αυτό µπορεί να αποδειχθεί πολύ σηµαντικό σε καιρούς οικονοµικής 
δυσχέρειας και λιτότητας. Η αλληλεγγύη αυξάνεται επίσης µέσω του εθελοντισµού, όταν οι 
άνθρωποι µαθαίνουν πώς να προσαρµόζονται στις τεχνολογικές αλλαγές, στην 
παγκοσµιοποίηση και στη γήρανση του πληθυσµού. 

Ο εθελοντισµός συµβάλλει άµεσα σε καίριους στόχους των πολιτικών της ΕΕ, όπως είναι η 
κοινωνική ενσωµάτωση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η 
ιδιότητα του πολίτη. Η θετική του επίδραση επιβεβαιώνεται µέσω νέων δεικτών οι οποίοι 
µετρούν την κοινωνική συνοχή ή την ευτυχία, τον σύνδεσµο, την ενεργητικότητα και την 
ευηµερία των εθελοντών9. Αυτό ισχύει και για τον εθελοντισµό σε τοµείς µε ένταση της 
γνώσης, όπως η εκπαίδευση και η έρευνα, συµπεριλαµβανοµένης της διεθνούς συνεργασίας. 

                                                 
6 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε 

τη διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: 
Ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα (2006/961/ΕΚ). 

7 Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη», COM(2010) 2020 τελικό, της 3ης Μαρτίου 2010. 

8 «Measuring Civil Society and Volunteering» (Μετρήσιµα στοιχεία για την κοινωνία των πολιτών και 
τον εθελοντισµό), Πανεπιστήµιο Johns Hopkins 2007. 

9 Πρβλ. S. Hossenfelder, On the problem of measuring happiness (Το πρόβληµα µε τη µέτρηση της 
ευτυχίας), 3 Φεβρουαρίου 2011. ∆ιαθέσιµο στο SSRN: http://ssrn.com/abstract=1754423, που 
αναφέρεται επίσης στην έρευνα της διεθνούς επιτροπής για τη µέτρηση των οικονοµικών επιδόσεων 
και της κοινωνικής προόδου, η οποία δηµιουργήθηκε από τον γάλλο πρόεδρο το 2008, καθώς και στην 
πρόσφατη προσέγγιση της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας να µετρηθεί η ευηµερία των ανθρώπων. 

http://www.ccss.jhu.edu/pdfs/ILO/MCS.pdf
http://ssrn.com/abstract=1754423
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Η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα εθελοντισµού αποφέρει απτά οφέλη. Τα 
οφέλη αυτά γίνονται περισσότερο αισθητά στην προώθηση του διασυνοριακού εθελοντισµού 
και στην κινητικότητα των εθελοντών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικότερα, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση µπορεί να διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής στον 
χώρο του εθελοντισµού τα επόµενα χρόνια, κάτι που, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας, θα συντελεστεί σε επίπεδο κρατών µελών σε συνάρτηση µε τις εθνικές 
προτεραιότητες και τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
προσεχή δεκαετία. 

Η επόµενη ενότητα παρουσιάζει αδροµερώς τους τρόπους µε τους οποίους η Επιτροπή 
στηρίζει επί του παρόντος τον τοµέα του εθελοντισµού και πώς σχεδιάζει να επιλύσει τα 
προβλήµατα που θα προκύψουν στο µέλλον. 

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

2.1. Ευκαιρίες χρηµατοδότησης του εθελοντισµού από την ΕΕ 

Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα έχουν αναγνωρίσει προ πολλού τη σηµασία που έχουν οι 
οργανώσεις εθελοντών στο να µπορέσουν τα άτοµα ν’ ανταποδώσουν κάτι στις κοινότητές 
τους και να βρουν ευκαιρίες συµµετοχής σ’ ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για τον λόγο 
αυτό, η ΕΕ παρέχει επί του παρόντος ευκαιρίες χρηµατοδότησης εθελοντών και εθελοντικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των ακόλουθων προγραµµάτων: 

Στο πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει»10, η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (ΕΕΥ) παρέχει 
στους νέους ηλικίας µεταξύ 18 και 30 ετών τη δυνατότητα να εργαστούν εθελοντικά, έως 12 
µήνες, εκτός της χώρας τους. Η ΕΕΥ, πέρα των οφελών που συνεπάγεται για τις τοπικές 
κοινότητες, προσφέρει στους εθελοντές την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να 
µάθουν ξένες γλώσσες και ν’ ανακαλύψουν άλλους πολιτισµούς. 

Χάρη στην ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία, ο Costica, 27χρονος Ρουµάνος µε προβλήµατα 
όρασης, είχε την ευκαιρία να περάσει τεσσερισήµισι µήνες ως εθελοντής στο σχολείο IRHOV 
για παιδιά µε προβλήµατα όρασης στη Λιέγη, Βέλγιο. Ο Costica πραγµατοποίησε εργαστήρια 
για υπολογιστές, αθλήµατα και πολιτιστικές δραστηριότητες για παιδιά και είχε τη δυνατότητα 
να αναπτύξει προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες µέσω αυτής της εµπειρίας. 
Ταυτόχρονα, ο Costica παρείχε σηµαντική στήριξη στην κοινότητα υποδοχής, αφού αποτέλεσε 
υπόδειγµα για τα παιδιά µε προβλήµατα όρασης και πηγή έµπνευσης για τους γονείς τους και το 
προσωπικό του σχολείου. Από την άποψη αυτή, ο εθελοντισµός στο πλαίσιο της ΕΕΥ είναι ένας 
τρόπος δραστηριοποίησης εντός της κοινωνίας και εκδήλωσης αλληλεγγύης µεταξύ των 
ευρωπαίων νέων, ο οποίος αυξάνει επίσης την απασχολησιµότητά τους. 

Το πρόγραµµα της ΕΕ «Ευρώπη για τους Πολίτες»11 στηρίζει µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων 
και οργανώσεων που προωθούν τη συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, όπως µέσω 
σχεδίων αδελφοποίησης πόλεων. Στο πρόγραµµα αυτό ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην 
προώθηση του εθελοντισµού. Πράγµατι, ο εθελοντισµός τέθηκε ως µία από τις 
προτεραιότητες του προγράµµατος για το 2011. 

                                                 
10 Απόφαση αριθ. 1719/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης 

∆εκεµβρίου 2006 (ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 30-44). 
11 Απόφαση αριθ. 1904/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης 

∆εκεµβρίου 2006 (ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 32-40). 
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Ο χάρτης των ευρωπαϊκών αγροτικών κοινοτήτων (CERC) δηµιουργήθηκε από το πρόγραµµα 
«Ευρώπη για τους Πολίτες» και αποτελεί συνεργασία µεταξύ 27 µικρών αγροτικών κοινοτήτων, 
µία από κάθε κράτος µέλος της ΕΕ. Στόχος των δραστηριοτήτων του CERC είναι να 
δηµιουργηθούν ευκαιρίες «συναντήσεων γύρω απ’ το τραπέζι της κουζίνας», δίνοντας τη 
δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να έρθουν σε επαφή σε διασυνοριακό και διαπροσωπικό 
επίπεδο, διερευνώντας θέµατα και αναπτύσσοντας συνεργασία σε τοµείς όπως η συµµετοχή 
στην τοπική δηµοκρατία, ο ρόλος των νέων στην τοπική δηµοκρατία και η ευηµερία των 
ηλικιωµένων πολιτών. Οι δραστηριότητες βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στη στήριξη των 
εθελοντών που βοηθούν στην οργάνωση των εκδηλώσεων του CERC και στην εξεύρεση 
καταλυµάτων για τους προσκεκληµένους στον τόπο υποδοχής. 

Το πρόγραµµα διά βίου µάθησης12 περιλαµβάνει το πρόγραµµα Grundtvig, το οποίο προωθεί 
τη συµµετοχή ευρωπαίων πολιτών σε εθελοντικά προγράµµατα που πραγµατοποιούνται σε 
µια άλλη ευρωπαϊκή χώρα από τη δική τους, κάτι που τους επιτρέπει να αποκτήσουν γνώσεις 
και να µοιραστούν τις γνώσεις αυτές και την εµπειρία τους σε διασυνοριακό επίπεδο. 

Το Μουσείο του Μάντσεστερ και το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βουδαπέστης ανέπτυξαν, στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Grundtvig, ένα επιµέρους πρόγραµµα για εθελοντές µεγαλύτερης 
ηλικίας, το οποίο εστιάζεται στην προσέλκυση ατόµων ηλικίας 50 ετών και άνω. Στο επίκεντρο 
του προγράµµατος αυτού ήταν ένα πρόγραµµα ανταλλαγών: έξι εθελοντές και από τα δύο 
µουσεία πραγµατοποίησαν εκατέρωθεν επισκέψεις και είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν 
εθελοντική δραστηριότητα σε µια άλλη χώρα. Το πρόγραµµα αυτό δηµιούργησε µια πλατφόρµα 
για τη δηµοσιοποίηση βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των µουσείων που συνεργάζονται µε 
εθελοντές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.  

Πέρα από τα προγράµµατα που αφορούν άµεσα τους εθελοντές και τις εθελοντικές 
δραστηριότητες, η ΕΕ παρέχει ευρεία κλίµακα χρηµατοδοτικών προγραµµάτων στα οποία 
έχουν πρόσβαση εθελοντές που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της διανοµής τροφίµων, 
του κοινωνικού αποκλεισµού και των κοινωνικών διακρίσεων, της ισότητας των φύλων, της 
πρόληψης των ναρκωτικών, της παροχής βοήθειας σε θύµατα εγκληµατικών πράξεων13, της 
δηµόσιας υγείας, της προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος και των 
ενεργειών για το κλίµα. 

Η Επιτροπή δεσµεύεται να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της ΕΕ και κάθε 
ενδιαφερόµενο σχετικά µε τα διάφορα χρηµατοδοτικά προγράµµατα που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από εθελοντές και για εθελοντικές δραστηριότητες. Αυτό θα 
εξασφαλίσει την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών χρηµατοδότησης του τοµέα 
εθελοντισµού. 

2.2. Η κοινωνική διάσταση του εθελοντισµού 

2.2.1. Ο εθελοντισµός ως έκφραση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη 

Ο εθελοντισµός είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τους γενικούς πολιτικούς στόχους της 
Επιτροπής οι οποίοι έγκεινται στην ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη της Ένωσης και στην 

                                                 
12 Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης 

Νοεµβρίου 2006 (ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 45). 
13 Περισσότεροι από 20.000 εθελοντές δραστηριοποιούνται σε οργανώσεις υποστήριξης θυµάτων στην 

Ευρώπη [«Ενίσχυση των δικαιωµάτων των θυµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», COM(2011) 274 
τελικό, της 18.5.2011, σ. 5]. 
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τοποθέτηση των πολιτών στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ14. Ο εθελοντισµός 
µπορεί να συµπληρώσει τα δικαιώµατα που απολαύουν οι πολίτες και να προωθήσει την 
ενεργό συµµετοχή τους στην κοινωνία. Αυτό ισχύει ιδίως για τον διασυνοριακό εθελοντισµό, 
ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα της απόκτησης διαπολιτισµικών γνώσεων και της ανάπτυξης 
ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

Επιπλέον, ο εθελοντισµός συνιστά στοιχείο κοινωνικής καινοτοµίας ικανό να κινητοποιήσει 
τη δηµιουργικότητα των ατόµων µε σκοπό την εξεύρεση λύσεων και την 
αποτελεσµατικότερη χρήση των περιορισµένων πόρων15. 

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει τον τοµέα του εθελοντισµού µέσω των 
χρηµατοδοτικών της προγραµµάτων και των προγραµµάτων πολιτικής για τη συνοχή 
που εφαρµόζει η ΕΕ σε διάφορους τοµείς. 

Θα παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες που προωθούν τον διασυνοριακό εθελοντισµό στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους των πολιτών (2013). 

2.2.2. Οι εθελοντές ως συνεκτικός ιστός της κοινωνίας 

Ο εθελοντισµός προάγει την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ενσωµάτωση. Σηµαίνει να 
µοιράζεσαι πράγµατα και να βοηθάς τους άλλους, κάτι που, µε τον τρόπο αυτό, δηµιουργεί 
αλληλεγγύη. Οι εθελοντικές δραστηριότητες αυξάνουν την ανοχή των ατόµων απέναντι στις 
µειονεκτούσες οµάδες και συµβάλλουν στη µείωση του ρατσισµού και των προκαταλήψεων. 

Ο εθελοντισµός έχει επίσης αναγνωριστεί ότι συνιστά έναν τρόπο παροχής νέων µαθησιακών 
ευκαιριών σε ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να 
συµβάλλουν στη διαµόρφωση των κοινωνιών µας. Ταυτόχρονα, οι εθελοντικές 
δραστηριότητες µπορούν να βελτιώσουν την κατανόηση µεταξύ των γενιών, αφού οι νέοι και 
οι µεγαλύτερης ηλικίας συνεργάζονται και αλληλοϋποστηρίζονται. 

Σε ατοµικό επίπεδο, ο εθελοντισµός µπορεί να λειτουργήσει ως µέσο για να αποκτήσουν οι 
πολίτες κοινωνικές δεξιότητες, να αναλάβουν χρήσιµο ρόλο και να συνδεθούν ή 
επανασυνδεθούν µε την κοινωνία. Σε κοινωνικό επίπεδο, µπορεί να είναι ένα εργαλείο 
ενίσχυσης των δυνατοτήτων, ιδίως των µειονεκτουσών οµάδων στην κοινωνία. 

Οµοίως, ο περιβαλλοντικός εθελοντισµός διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην προστασία και 
τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις σηµερινές και τις µελλοντικές γενιές, ενώ ταυτόχρονα 
αυξάνει την ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά θέµατα και την πιθανότητα εφαρµογής 
φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών16. Για παράδειγµα, στο Ηνωµένο Βασίλειο, η 
οργάνωση British Trust for Conservation Volunteers (BTCV) συνεργάζεται µε περισσότερους 

                                                 
14 «Πολιτικές κατευθυντήριες γραµµές για την επόµενη Επιτροπή (2009-2014)» (2009). 
15 «Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union» (Παροχή δυνατοτήτων 

στους πολίτες και προώθηση αλλαγών: η κοινωνική καινοτοµία στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (BEPA 
2010). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε τη στήριξη του 7ου προγράµµατος-πλαισίου έρευνας, προτίθεται να 
υποστηρίξει τη δηµιουργία µιας «κοινωνικής πλατφόρµας» για καινοτόµους κοινωνικές υπηρεσίες, οι 
οποίες θα καθορίζουν επίσης τον ρόλο του εθελοντισµού στον τοµέα των υπηρεσιών. 

16 Εθελοντισµός και περιβάλλον: 
http://community.cev.be/download/130/434/Fact_sheet_DG_ENV_environment.pdf 

http://community.cev.be/download/130/434/Fact_sheet_DG_ENV_environment.pdf
http://community.cev.be/download/130/434/Fact_sheet_DG_ENV_environment.pdf
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από 300.000 εθελοντές κάθε χρόνο, ενώ στη Σλοβακία ο περιβαλλοντικός εθελοντισµός 
αναλογεί στο 13,3% του συνολικού µεριδίου του εθελοντισµού17. 

Για να προβληθεί ευρύτερα και να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των θαλάσσιων 
απορριµµάτων στις θάλασσες και στους ωκεανούς µας, η διεθνής οργάνωση Surfrider 
Foundation διοργανώνει κάθε χρόνο τη δράση «Πρωτοβουλίες για τους ωκεανούς: η 
µεγαλύτερη οικολογική κινητοποίηση πολιτών στην Ευρώπη», στην οποία λαµβάνουν µέρος 
40.000 εθελοντές οι οποίοι συµµετέχουν σε περισσότερες από 1.000 δραστηριότητες 
καθαρισµού παραλιών, λιµνών, ποταµών και θαλάσσιου βυθού στην Ευρώπη και στον 
υπόλοιπο κόσµο18. 

Η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει προτάσεις που θα αφορούν ειδικά τον εθελοντισµό στη 
στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση, στις προσπάθειές της για την καταπολέµηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της 
Επιτροπής «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας». 

2.2.3. Εκπαίδευση και εθελοντισµός 

Οι εθελοντικές δραστηριότητες µπορούν να αποτελούν είτε δοµηµένες µαθησιακές 
δραστηριότητες (η λεγόµενη «µη τυπική µάθηση»), στις οποίες ο εθελοντής συµµετέχει 
εκουσίως, είτε ακούσια και µη δοµηµένη µάθηση (η λεγόµενη «άτυπη µάθηση»). Και στις 
δύο περιπτώσεις, η µάθηση που αποκτά ο εθελοντής συνήθως δεν πιστοποιείται. Για τον λόγο 
αυτό, η αναγνώριση του εθελοντισµού ως µορφής µάθησης συνιστά προτεραιότητα της 
δράσης που αναπτύσσει η ΕΕ στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop), βάσει 
κοινών αρχών που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο το 200419, δηµοσίευσε τις «Ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραµµές για την επικύρωση της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης», οι 
οποίες παρέχουν ένα εργαλείο για τη χάραξη πρακτικών επικύρωσης που συνυπολογίζουν τον 
τοµέα του εθελοντισµού. 

Η κινητικότητα για σκοπούς µάθησης είναι ένας τρόπος µε τον οποίο οι πολίτες ασκούν το 
δικαίωµά τους ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ. Ο διασυνοριακός εθελοντισµός συνιστά 
παράδειγµα µιας τέτοιας µαθησιακής κινητικότητας. 

Η Επιτροπή επεξεργάζεται πρόταση σύστασης του Συµβουλίου σχετικά µε την 
επικύρωση της µη τυπικής και άτυπης µάθησης, η οποία θα περιλαµβάνει τη διάσταση 
του εθελοντισµού. 

                                                 
17 CSVnet – National Coordination Body of Voluntary Support Centres, 2009. «Brief compendium of the 

research: Volunteering across Europe. Organisations, promotion, participation», σ. 17. 
18 Πρωτοβουλίες για τους ωκεανούς – Ενηµερωτικό φυλλάδιο 2011: 

http://www.surfrider.eu/fileadmin/documents/io11/dp/20110228_DP-IO2011_EN.pdf 
19 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών, 

συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές για τον 
προσδιορισµό και την επικύρωση της µη τυπικής και άτυπης µάθησης (Μάιος 2004). 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/5059.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/5059.aspx
http://www.surfrider.eu/fileadmin/documents/io11/dp/20110228_DP-IO2011_EN.pdf
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Σε πρακτικό επίπεδο, η πείρα και οι δεξιότητες που αποκτώνται στο πλαίσιο του 
εθελοντισµού µπορούν να καταγράφονται στα έγγραφα Europass20 και θα 
συµπεριλαµβάνονται στο µελλοντικό «ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων». 

2.2.4. Νεολαία και εθελοντισµός 

Η ενεργός συµµετοχή των νέων στην κοινωνία µπορεί να ενισχυθεί µέσω του εθελοντισµού. 
Αν οι νέοι είναι καλά ενηµερωµένοι για τον εθελοντισµό και έχουν θετική εµπειρία από την 
ενασχόλησή τους µ’ αυτόν, είναι πιθανό να εξακολουθήσουν να δραστηριοποιούνται στον 
συγκεκριµένο τοµέα σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, εµπνέοντας και άλλους νέους να 
ακολουθήσουν το παράδειγµά τους. 

Η Επιτροπή έχει επιλέξει τις εθελοντικές δραστηριότητες για τους νέους ως µία απ’ τις 
προτεραιότητες της διαδικασίας συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής για τη νεολαία, που 
εγκαινιάστηκε το 2001, και της µεταγενέστερης ανοικτής µεθόδου συντονισµού για τη 
νεολαία. Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία αναγνωρίζει τον εθελοντισµό ως έναν από 
τους καίριους τοµείς πολιτικής που επηρεάζουν τους νέους της Ευρώπης21. 

Σκοπός της σύστασης του Συµβουλίου σχετικά µε την κινητικότητα των νέων εθελοντών 
στην Ευρώπη είναι να τονωθεί η συνεργασία µεταξύ των διοργανωτών εθελοντικών 
δραστηριοτήτων στα κράτη µέλη της ΕΕ. Η εν λόγω σύσταση καλεί τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και τις δηµόσιες αρχές να αναπτύξουν εθελοντικές δραστηριότητες 
στις οποίες θα επιτρέπεται η συµµετοχή νέων από άλλες χώρες της ΕΕ22. 

Ο εθελοντισµός των νέων στηρίζει την εµβληµατική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση»23 
που εντάσσεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», τοποθετώντας τους νέους στο επίκεντρο 
του οράµατος της ΕΕ για µια οικονοµία που θα βασίζεται στη γνώση, για καινοτοµία, υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς και ενεργό 
συµµετοχή στα κοινά. 

Το 2012 τα κράτη µέλη θα ενηµερώσουν την Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της 
στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία και της σύστασης σχετικά µε την κινητικότητα των 
νέων εθελοντών σ’ ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή, µε βάση τα στοιχεία που θα λάβει, θα 
υποβάλει προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. 

                                                 
20 Απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το 

ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass), 
ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 6-20. 

21 Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία: Επένδυση και ενδυνάµωση – Μια ανανεωµένη ανοικτή 
µέθοδος συντονισµού για την αντιµετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της νεολαίας, 
COM(2009) 200 τελικό, της 27.4.2009. 

22 Σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε την κινητικότητα των νέων εθελοντών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
2008/C 319/03 της 13.12.2008. 

23 Νεολαία σε κίνηση – Μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων µε στόχο την 
επίτευξη έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, COM(2010) 
477 τελικό, της 15.9.2010. 
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2.2.5. Αθλητισµός και εθελοντισµός 

Το άρθρο 165 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί την ΕΕ, κατά 
την προώθηση του ευρωπαϊκού αθλητισµού, να λάβει υπόψη τις δοµές που βασίζονται στον 
εθελοντισµό. 

Το 2002, στη δήλωση του Aarhus για την εθελοντική εργασία στον αθλητισµό, τα κράτη 
µέλη αναγνώρισαν την αξιοσηµείωτη συµβολή της εθελοντικής δραστηριότητας στον 
αθλητισµό, καθώς και την οικονοµική της σηµασία. Ο εθελοντισµός υπήρξε επίσης ένα από 
τα νευραλγικά θέµατα στη Λευκή Βίβλο που εξέδωσε η Επιτροπή για τον αθλητισµό το 2007. 
Στο έγγραφο αυτό, διαπιστωνόταν ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες στον τοµέα του 
αθλητισµού ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση, προωθούν την τοπική 
δηµοκρατία και την ιδιότητα του πολίτη και προσφέρουν ευκαιρίες µη τυπικής 
εκπαίδευσης24. Τον Μάιο του 2011, στο ψήφισµά του για ένα σχέδιο εργασίας της ΕΕ µε 
θέµα τον αθλητισµό, το Συµβούλιο ανακήρυξε τον εθελοντισµό στον αθλητισµό ως τοµέα 
προτεραιότητας για την ανάπτυξη συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ. 

Ο αθλητισµός είναι σε θέση να κινητοποιήσει περισσότερους εθελοντές απ’ οποιονδήποτε 
άλλο τοµέα. Στα περισσότερα κράτη µέλη, το αθλητικό κίνηµα δεν θα υπήρχε καν χωρίς τον 
εθελοντισµό. Ωστόσο, οι διαφορές µεταξύ των κρατών µελών είναι πολύ µεγάλες· σε 
ορισµένα κράτη µέλη τα επίπεδα εθελοντισµού στον τοµέα του αθλητισµού είναι ιδιαίτερα 
χαµηλά25. Τα κράτη µέλη που καταγράφουν υψηλό ποσοστό εθελοντισµού στον αθλητισµό 
τείνουν να έχουν µεγάλη παράδοση στον εθελοντισµό και κατάλληλες δοµές, αλλά και 
στήριξη από τις δηµόσιες αρχές26. 

Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης του 2010 στον τοµέα του αθλητισµού, η 
Επιτροπή χρηµατοδοτεί τέσσερα πιλοτικά προγράµµατα σχετικά µε τον εθελοντισµό και 
τον αθλητισµό. 

2.2.6. Ο εθελοντισµός των εργαζοµένων ως εκδήλωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

Τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δηµόσιος τοµέας µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην 
προώθηση εθελοντικών δραστηριοτήτων ως εκδήλωση της εταιρικής κοινωνικής τους 
ευθύνης. Οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, δραστηριοποιούµενοι στον 
εθελοντισµό, όχι µόνο ωφελούν την τοπική κοινωνία, αλλά, ταυτόχρονα, βελτιώνουν τη φήµη 
και την εικόνα τους, συµβάλλουν στη δηµιουργία οµαδικού πνεύµατος, αυξάνουν την 
ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους, και γίνονται πιο παραγωγικοί, ενώ 
καθιστούν εφικτή την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. 

Το 2011 η Επιτροπή εγκαινίασε πρωτοβουλίες µε σκοπό την προώθηση του 
εθελοντισµού µεταξύ των υπαλλήλων της. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαµβάνουν 
δικτυακούς τόπους του εσωτερικού δικτύου για το προσωπικό µε πληροφορίες σχετικά 

                                                 
24 Λευκή Βίβλος για τον αθλητισµό, COM(2007) 391 τελικό, της 11.7.2007. 
25 «Volunteering in the European Union» (Ο εθελοντισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (GHK 2010), σ. 216. 
26 «Volunteering in the European Union» (Ο εθελοντισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (GHK 2010), σ. 214-

215. Το έγγραφο αυτό αναφέρεται επίσης στα έσοδα για τις αθλητικές οργανώσεις. 
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µε ευκαιρίες εθελοντισµού, ορθές πρακτικές και πρακτικές κατευθύνσεις για όσους 
επιθυµούν να συµµετάσχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες27. 

2.2.7. Οι σχέσεις της ΕΕ µε τις τρίτες χώρες και ο εθελοντισµός 

2.2.7.1. Προώθηση της κινητικότητας εθελοντών από τρίτες χώρες στην ΕΕ 

Θα πρέπει επίσης να αναγνωριστούν τα αµοιβαία οφέλη που προκύπτουν από τη µετάβαση 
εθελοντών από τρίτες χώρες στην ΕΕ. Ως προς αυτό, η οδηγία 2004/114/ΕΚ του 
Συµβουλίου28 διαµορφώνει το πλαίσιο αναφοράς για κοινές ελάχιστες προϋποθέσεις εισδοχής 
και διαµονής εθελοντών από τρίτες χώρες, ανεξάρτητα από την κατάσταση που επικρατεί 
στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής. Η µεταφορά αυτών των διατάξεων είναι 
προαιρετική για τα κράτη µέλη. 

Το 2011 η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 
2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου και, αν κριθεί σκόπιµο, µπορεί να εξετάσει το ενδεχόµενο 
πρότασης τροποποιήσεων. 

2.2.7.2. Ανθρωπιστική βοήθεια και εθελοντισµός 

Ο τοµέας στον οποίο οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι οι εθελοντές διαδραµατίζουν τον 
σηµαντικότερο ρόλο είναι ο τοµέας της αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής βοήθειας, και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισµένη να λάβει σοβαρά υπόψη την άποψη των 
ευρωπαίων πολιτών: βάσει του άρθρου 214 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Επιτροπή πρόκειται να συστήσει Ευρωπαϊκό Σώµα Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας, το οποίο θα λειτουργεί ως πλαίσιο για την κοινή συνεισφορά ευρωπαίων 
εθελοντών στις δράσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης29. 

Αυτό το νέο σώµα θα παρέχει τη δυνατότητα στους εθελοντές από διάφορα κράτη µέλη να 
συνεργάζονται σ’ ένα κοινό πρόγραµµα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ ως απτή εκδήλωση 
της αλληλεγγύης τους προς τους αναξιοπαθούντες. Επιπλέον, αναµένεται ότι θα συµβάλει 
στη δηµιουργία νέων ευκαιριών για συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών, ιδίως µεταξύ των 
νέων. Η δραστηριοποίηση ευρωπαίων εθελοντών αποβλέπει επίσης στην ενίσχυση των 
τοπικών δυνατοτήτων, έναν τοµέα όπου ο εθελοντισµός µπορεί να αλλάξει σηµαντικά το 
σκηνικό. Η στήριξη εθελοντών όσον αφορά την προετοιµασία ενόψει καταστροφών και τις 
δραστηριότητες αποκατάστασης θα συµβάλει ιδίως στο να µπουν τα θεµέλια για διαδικασίες 
βιώσιµης ανάπτυξης που θα συνδέονται µε τις επιχειρήσεις που αναλαµβάνει η ΕΕ πριν και 
µετά τις κρίσεις στον τοµέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

                                                 
27 Βλ. http://myintracomm.ec.europa.eu/serv/en/Volunteering/. Αξίζει επίσης να επισηµανθεί ότι το 

προσωπικό της Επιτροπής διοργανώνει και διαχειρίζεται φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες όπως το 
Schuman Trophy, η εκστρατεία για τους αστέγους «Shoebox for the homeless», η οµάδα υποστήριξης 
καρκινοπαθών «Cancer Support», η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο ATD Quart Monde ή η νεοϊδρυθείσα 
ένωση GIVE EUR-HOPE. 

28 Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 2004, σχετικά µε τις προϋποθέσεις 
εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική 
άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία – ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 12. 

29 Πως θα εκφραστεί η αλληλεγγύη των πολιτών της ΕΕ µέσω του εθελοντισµού : Οι πρώτες σκέψεις για 
ένα Ευρωπαϊκό Σώµα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, COM(2010) 683 τελικό της 23.11.2010. 

http://myintracomm.ec.europa.eu/serv/en/Volunteering/
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Το 2011 η Επιτροπή χρηµατοδοτεί πιλοτικά προγράµµατα µε σκοπό την επιλογή, την 
κατάρτιση και τη δραστηριοποίηση των πρώτων εθελοντών του Ευρωπαϊκού Σώµατος 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Τα αποτελέσµατα αυτού του πιλοτικού σταδίου 
και η έκβαση των επανεξετάσεων και των διαβουλεύσεων, καθώς και η εκτίµηση 
επιπτώσεων βάσει της πολυετούς πείρας των εθνικών και διεθνών οργανώσεων θα 
επιτρέψουν στην Επιτροπή να εκδώσει πρόταση κανονισµού για τη δηµιουργία του 
Ευρωπαϊκού Σώµατος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας το 2012. 

2.2.7.3. Αναπτυξιακές πολιτικές και εθελοντισµός 

Οι εθελοντές µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή συνεργασία, 
είτε ως µεµονωµένοι εθελοντές είτε στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Κατά κανόνα, η εθελοντική εργασία αυξάνει την 
αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών που καταβάλλουν αυτές οι οργανώσεις και 
επιβεβαιώνει τον µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους. 

Η Επιτροπή δεν στηρίζει µεµονωµένους εθελοντές απευθείας αλλά έµµεσα, χρησιµοποιώντας 
τα νοµικά και χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ για την υποστήριξη προγραµµάτων προς όφελος 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Οι οµάδες αυτές συµβάλλουν ολοένα και 
περισσότερο στον σχεδιασµό αναπτυξιακών πολιτικών σε ολόκληρο τον αναπτυσσόµενο 
κόσµο, ιδίως αναλαµβάνοντας µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης όσον αφορά τη µείωση της 
φτώχειας. Αν και η Επιτροπή εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών για την εφαρµογή της συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, 
τελικά εναπόκειται σ’ αυτές τις ίδιες τις οργανώσεις να αποφασίσουν αν θα προσφύγουν στις 
υπηρεσίες εθελοντών ή αµειβόµενου επαγγελµατικού προσωπικού, τόσο στην Ευρώπη όσο 
και στον υπόλοιπο κόσµο. 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Ο εθελοντισµός αποτελεί µέρος του κοινωνικού µας ιστού. Υποστηρίζει τις θεµελιώδεις αξίες 
της ενσωµάτωσης και της ιδιότητας του πολίτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει τη σηµασία του εθελοντισµού κατά το Ευρωπαϊκό Έτος 
Εθελοντισµού 2011. Η Επιτροπή συνεργάζεται µε όλους τους σχετικούς παράγοντες 
προκειµένου αυτό το ευρωπαϊκό έτος να αφήσει πίσω του ουσιαστική παρακαταθήκη που θα 
έχει διάρκεια. 

Τα ακόλουθα συµπεράσµατα θα συµπληρωθούν και θα αναπτυχθούν περαιτέρω κατά τη 
διάρκεια του ευρωπαϊκού έτους: 

• Ο εθελοντισµός δηµιουργεί σηµαντικό ανθρώπινο και κοινωνικό 
κεφάλαιο, ανοίγει δρόµους για την ενσωµάτωση και την απασχόληση και 
συµβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. Συνιστά 
ιδιαίτερα απτή έκφραση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, καθώς οι 
εθελοντές συµµετέχουν στη διαµόρφωση της κοινωνίας και βοηθούν 
τους αναξιοπαθούντες. 

• Οι δυνατότητες του εθελοντισµού µπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω 
στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020». Οι 
εθελοντές είναι ένας σηµαντικός πόρος για την οικονοµία και την 
κοινωνία µας, αλλά δεν πρέπει να θεωρούνται εναλλακτική µορφή του 
συνήθους εργατικού δυναµικού. 
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• Η ΕΕ, προωθώντας τον διασυνοριακό εθελοντισµό σε συνεργασία µε τα 
κράτη µέλη και µέσω ενωσιακών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, 
συµβάλλει στην κινητικότητα και τη διαπολιτισµική µάθηση των 
πολιτών της, ενώ ενισχύει και την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. 

Συστάσεις πολιτικής προς τα κράτη µέλη 

Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή δεν προτίθεται να προωθήσει ένα και 
µόνο µοντέλο εθελοντισµού ή να εναρµονίσει τις παραδόσεις εθελοντισµού που έχουν 
αναπτυχθεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, η Επιτροπή συνιστά στα κράτη 
µέλη να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικότερα τις δυνατότητες του εθελοντισµού µε τους 
ακόλουθους τρόπους: 

• Στις χώρες που δεν υπάρχει πλαίσιο για τον εθελοντισµό και στις οποίες 
η παράδοση ή το πνεύµα εθελοντισµού είναι ισχνά, η διαµόρφωση 
νοµικού πλαισίου θα µπορούσε να συνιστά κίνητρο για τη στήριξη της 
ανάπτυξης του εθελοντισµού. 

• Η έρευνα και η συλλογή στοιχείων σχετικά µε τον εθελοντισµό θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν σε εθνικό επίπεδο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, 
συνιστάται η χρήση του εγγράφου οδηγιών της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (∆ΟΕ) σχετικά µε την µέτρηση της εργασίας σε εθελοντική 
βάση και του εγχειριδίου των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τους µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς. 

• Η αναγνώριση των προσόντων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν 
στο πλαίσιο εθελοντικής εργασίας ως εµπειρία µη τυπικής µάθησης είναι 
ένα σηµαντικό κίνητρο για τους εθελοντές, το οποίο γεφυρώνει τον 
εθελοντισµό µε την εκπαίδευση. 

• Τα κράτη µέλη θα πρέπει να άρουν τα άµεσα ή έµµεσα εµπόδια που 
παραµένουν στον τοµέα του εθελοντισµού γενικά και, ειδικότερα, στον 
τοµέα του διασυνοριακού εθελοντισµού. 

• Τα κράτη µέλη καλούνται να καταρτίσουν εθνικά προγράµµατα 
εθελοντισµού για διασυνοριακές εθελοντικές δραστηριότητες, ώστε να 
συµβάλουν στην ανάπτυξη του εθελοντισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συγκεκριµένες ενέργειες για την αναγνώριση και την προώθηση του εθελοντισµού σε 
επίπεδο ΕΕ 

Η ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσµευση να εξασφαλίσει µακροπρόθεσµη παρακολούθηση του 
Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισµού 2011 και να συνεχίσει τον διάλογο µε τους οικείους 
ενδιαφεροµένους στους διάφορους τοµείς πολιτικής που αφορούν τον εθελοντισµό. 

• Η Επιτροπή θα προτείνει τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Σώµατος 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας το 2012. 

• Τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της ΕΕ σε διάφορους τοµείς πολιτικής 
θα αφορούν ακόµα περισσότερο τους εθελοντές και θα προωθούν τον 
διασυνοριακό εθελοντισµό. 



EL 14   EL 

• Η Επιτροπή θα διευκολύνει τους πολίτες της ΕΕ και τους 
ενδιαφεροµένους να ενηµερωθούν σχετικά µε τα διάφορα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 
εθελοντές και για εθελοντικές δραστηριότητες. 

• Η Επιτροπή είναι πρόθυµη να διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες 
ενίσχυσης του δεσµού µεταξύ του εθελοντισµού και της 
υγείας/ευηµερίας, ιδίως όσον αφορά τη γηράσκουσα κοινωνία. 

• Βάσει εκθέσεων των κρατών µελών σχετικά µε την εφαρµογή της 
σύστασης για την κινητικότητα των νέων εθελοντών το 2012, η 
Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. 

• Η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει προτάσεις που θα αφορούν ειδικά τον 
εθελοντισµό στη στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση, στις 
προσπάθειές της για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Επιτροπής «Νέες 
δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας». 

• Η Επιτροπή επεξεργάζεται πρόταση σύστασης του Συµβουλίου σχετικά 
µε την επικύρωση της µη τυπικής και άτυπης µάθησης, η οποία θα 
περιλαµβάνει την αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται στο 
πλαίσιο του εθελοντισµού. 

• Το µελλοντικό «ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων» θα δίνει τη 
δυνατότητα τήρησης µητρώου µε τις δεξιότητες και τα προσόντα που 
αποκτώνται στο πλαίσιο του εθελοντισµού. 

• Η Επιτροπή θα προσδώσει την κατάλληλη διάσταση εθελοντισµού στο 
προσεχές Ευρωπαϊκό Έτος των πολιτών (2013), που θα προωθεί ιδίως 
τον διασυνοριακό εθελοντισµό. 

 


