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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο του εθελοντισμού στην συμβολή για την οικονομική και κοινωνική 
συνοχή
(2007/2149(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή 
(COM(2007)0273),

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 , για τη θέσπιση του προγράμματος Ευρώπη για 
τους Πολίτες για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού 
συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006 , για τη θέσπιση του προγράμματος Νεολαία εν 
δράσει για την περίοδο 2007-20132,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2006/144/EΚ της 20ής Φεβρουαρίου 2006 , 
σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη 
(περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)3,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2006/702/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 2006 , για 
τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου 2003/C 295/04 της 25ης Νοεμβρίου 2003 
σχετικά με τους κοινούς στόχους για τη συμμετοχή και την πληροφόρηση των νέων5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Για την προαγωγή της πλήρους 
συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία" 
(COM(2007)0498),

– έχοντας υπόψη την σύσταση 2001/613/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2001 σχετικά με την κινητικότητα των σπουδαστών των 
επιμορφωνομένων ατόμων, των νεαρών εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των 
εκπαιδευτών στην Κοινότητα6,

– έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την 
συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή (CdR xxx/08),

– έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
                                               
1 ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σελίδα 32.
2 ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σελίδα 30.
3 ΕΕ L 55 της 25.2.2006, σελίδα 20.
4 ΕΕ L 291 της 21.10.2006, σελίδα 11.
5 ΕΕ C 295 της 5.12.2003, σελίδα 6.
6 ΕΕ L 215 της 9.8.2001, σελίδα 30.
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Επιτροπής με θέμα "Εθελοντική δραστηριότητα: ο ρόλος της στην ευρωπαϊκή κοινωνία 
και ο αντίκτυπός της" (SOC/243, CESE 1575/2006),

– έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ο ρόλος των 
κοινωφελών οργανισμών - συμβολή στην ευρωπαϊκή κοινωνία» (CdR 306/97)7,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 158 και 159 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0000/2008),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με αξιόπιστες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια 
πολίτες προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες8,

Β. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του 
εγχειριδίου των Ηνωμένων Εθνών για τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΜΚΙ), η 
οικονομική συμβολή των τελευταίων ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 5% του ΑΕΠ και ότι,
ακόμα και σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ο χρόνος εθελοντισμού ανέρχεται σε 
περισσότερο από ένα τέταρτο αυτού του αριθμού9 ,

Γ. εκτιμώντας ότι πρόσφατη μελέτη εθελοντικών οργανώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη 
κατέδειξε υψηλή προστιθέμενη αξία· για κάθε 1 ευρώ που οι οργανώσεις δαπάνησαν για 
την υποστήριξη εθελοντών, έλαβαν κατά μέσο όρο 3-8 ευρώ10,

Δ. εκτιμώντας ότι η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του εθελοντισμού στην δημιουργία 
κοινωνικού κεφαλαίου πρέπει να αναγνωριστεί ανεπιφύλακτα,

Ε. εκτιμώντας ότι στην πρόσφατη έκθεση της Eurofound επισημάνθηκε το γεγονός ότι το 
κοινωνικό κεφάλαιο είναι βασικό στοιχείο όταν επιδιώκεται η ανάπτυξη πολιτικών για 
την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της υπαίθρου11,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι πρόσφατη μελέτη για την επιτυχία του προγράμματος Urban στο Aarhus
επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι πολίτες της περιοχής και η προσφορά εθελοντικού 
έργου υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος12.

Ζ. εκτιμώντας ότι στον εθελοντισμό δεν αποδίδεται μόνο μετρήσιμη οικονομική αξία, αλλά 
ότι ενδεχομένως επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τις δημόσιες 
υπηρεσίες και εκτιμώντας ότι, εν προκειμένω, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο
εθελοντισμός είναι επιπρόσθετος προς το έργο που επιτελούν οι δημόσιες υπηρεσίες και 

                                               
7 ΕΕ C 180, 11.6.1998, σελίδα 57.
8 Έκθεση Ευρωβαρομέτρου "Social Reality Stocktaking" (Φεβρουάριος 2007)
9 Έκθεση πανεπιστημίου John Hopkins, 'Measuring Civil Society and Volunteering'. Σεπτέμβριος, 2007. 
www.jhu.edu/ccss
10 Volunteering works", Institute for volunteering research and volunteering. Αγγλία, Σεπτέμβριος 2007
11 Βλέπε Mandl, I.,  Oberholzner, T.,  & Dörflinger, C. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας.  http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf
12 Vestergaard Poulsen, L. "From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community" English Summary. 
Πρόγραμμα Urban II στο Aarhus 2002-2007.
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δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο αυτού του έργου,

Η. εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του 
εθελοντή και έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα,

Θ. εκτιμώντας ότι υπάρχει σχέση μεταξύ εθελοντισμού και αειφόρου ανάπτυξης,

Ι. εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν και να υποστηριχθούν οι Βέλτιστες 
Πρακτικές Διαχείρισης του Εθελοντισμού μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων,

ΙΑ. εκτιμώντας ότι στο προαναφερόμενο ψήφισμα του Συμβουλίου 2003/C 295/04 το 
Συμβούλιο ενθαρρύνει την αύξηση της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στον δημόσιο 
βίο, στις συμμετοχικές δομές, στην εθελοντική εργασία κλπ.,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία των 
ανθρώπων13· εκτιμώντας ότι ο ωφέλιμος αυτός αντίκτυπος στην υγεία μπορεί να αφορά
όλες τις ηλικίες και να παίξει προληπτικό ρόλο όσον αφορά τις σωματικές και τις ψυχικές 
ασθένειες,

ΙΓ. εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να παίξει ρόλο στην υποστήριξη των 
πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και στην διευκόλυνση της επιτυχούς υλοποίησης μιας 
σειράς πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως τα προγράμματα 
LEADER, INTERREG και PEACE,

1. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναγνωρίσουν την 
αξία του εθελοντισμού για την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής· 
επιπλέον, ενθαρρύνει την συνεργασία στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων με εθελοντικές 
οργανώσεις και την ανάπτυξη, μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τον τομέα του 
εθελοντισμού, σχεδίων και στρατηγικών για την αναγνώριση, την εκτίμηση, την 
υποστήριξη, την διευκόλυνση και την ενθάρρυνση του εθελοντισμού·

2. καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να καταβάλουν πραγματικές 
προσπάθειες, προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση των εθελοντικών οργανώσεων 
στη χρηματοδότηση, χωρίς υπερβολική συμπλήρωση εντύπων, γραφειοκρατία ή 
διατυπώσεις, διατηρώντας παράλληλα τους απαραίτητους ελέγχους για τον τρόπο με τον 
οποίο δαπανάται το δημόσιο χρήμα, 

3. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης που 
είναι εδραιωμένη τόσο στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου (περίοδος προγραμματισμού 2007 έως 2013) όσο και στις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την συνοχή δεν τηρείται πάντα 
σε εθνικό επίπεδο14 και παροτρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να προβεί στις 
κατάλληλες διοικητικές και θεσμικές ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πραγματική τήρηση και επιβολή των πολιτικών, διαδικασιών και πρωτοκόλλων της κατά 
τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, διαπραγματεύσεων και συνακόλουθων δράσεων των 

                                               
13 Βλέπε The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and 
Community Service, 2007)
14 Βλέπε Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. Υπηρεσία Δράσης Ευρωπαίων 
Πολιτών. Νοέμβριος 2004.
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Διαρθρωτικών Ταμείων·

4. συνιστά σε όλα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κανονικούς δορυφορικούς 
λογαριασμούς για τα ΜΚΙ και ζητεί να συμπεριληφθεί σε αυτούς τους λογαριασμούς το 
εθελοντικό έργο, ούτως ώστε οι φορείς χάραξης πολιτικής να μπορέσουν να λάβουν 
υπόψη τους τα ΜΚΙ κατά την επιτέλεση του έργου τους· ζητεί επιπλέον να αξιολογηθούν 
τα μέσα ενσωμάτωσης του εθελοντισμού ως ειδικής κατηγορίας στους στατιστικούς 
λογαριασμούς της EUROSTAT·

5. υποστηρίζει σθεναρά την άποψη ότι ο εθελοντισμός και η εθελοντική δραστηριότητα δεν 
θα έπρεπε να υποκαταστήσουν την αμειβόμενη εργασία·

6. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της δημιουργίας 
ενός συστήματος για όλα τα ταμεία, στο πλαίσιο του οποίου η εθελοντική δραστηριότητα 
θα αναγνωρίζεται ως συμβολή στην συγχρηματοδότηση σχεδίων και να θεσπίσει
μηχανισμούς, στο πλαίσιο των οποίων θα υπάρχει δυνατότητα κατάλληλης κοστολόγησης 
της εθελοντικής δραστηριότητας· εκφράζει επιδοκιμασία για τις προσπάθειες ορισμένων 
Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής για υιοθέτηση πιο διαλλακτικής στάσης έναντι της 
χρήσης της εθελοντικής δραστηριότητας ως μέσου προσαρμογής της χρηματοδότησης σε 
σχέδια που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

7. καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τις ευκαιρίες για τους ηλικιωμένους εθελοντές μέσω 
της χρήσης προγραμμάτων που ενδεχομένως θα εκτελούνται παράλληλα και 
συμπληρωματικά προς το πρόγραμμα "Νεολαία εν δράσει" και επιπλέον να προωθήσει 
την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων που να προάγουν τον εθελοντισμό μεταξύ των 
γενεών·

8. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον εθελοντισμό σε όλες τις κοινότητες, τόσο 
τις πραγματικές όσο και τις εικονικές, όπως π.χ. τον οικογενειακό εθελοντισμό ή τον 
εθελοντισμό σε περιθωριοποιημένες ομάδες ή σε ομάδες που κατά παράδοση δεν θα 
προσέφεραν εθελοντικό έργο·

9. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την αναγνώριση του εθελοντισμού ως δραστηριότητας 
που συμβάλλει στην απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω του προγράμματος 
YOUTHPASS, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ο εθελοντισμός δεν θα θεωρείται
συμπληρωματικός προς την κατάρτιση, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της· επιπλέον, ζητεί 
να διερευνηθεί η ανάπτυξη κοινού πλαισίου και κοινής γλώσσας λειτουργίας των
εθνικών/τοπικών εργαλείων που εξυπηρετούν την ενίσχυση της κινητικότητας των 
εθελοντών·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν την θέσπιση Ευρωπαϊκού Χάρτη 
Εθελοντών που θα ορίζει τον ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων και των ευθυνών τους·

11. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν τον εθελοντισμό μέσω της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, δημιουργώντας 
ευκαιρίες άσκησης εθελοντικής δραστηριότητας στα αρχικά στάδια του εκπαιδευτικού 
συστήματος, ούτως ώστε η δραστηριότητα αυτή να αντιμετωπίζεται ως φυσιολογική 
συνεισφορά στον κοινοτικό βίο· να συνεχίσουν να προάγουν αυτές τις δραστηριότητες 



PR\702000EL.doc 7/13 PE400.301v01-00

EL

και για τους φοιτητές μεγαλύτερης ηλικίας, π.χ. τους φοιτητές της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ώστε να διευκολυνθεί η «μάθηση μέσω της προσφοράς υπηρεσίας», όπου οι 
σπουδαστές εργάζονται με κοινοτικές ομάδες σε ένα μοντέλο συνεργασίας στο πλαίσιο 
του προγράμματος για την απόκτηση του διπλώματος ή του πτυχίου τους, να 
ενθαρρύνουν τους συνδέσμους μεταξύ του εθελοντικού και του εκπαιδευτικού τομέα σε 
όλα τα επίπεδα και να προωθήσουν τον εθελοντισμό ως τμήμα της δια βίου μάθησης·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την θέσπιση νομικής βάσης στο κοινοτικό δίκαιο διά της 
οποίας οι εθελοντικές οργανώσεις θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ επί των αγορών·

13. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, 
βιώσιμη υποδομή εθελοντισμού, στο πλαίσιο της οποίας θα αντιμετωπίζονται ζητήματα 
όπως η βασική χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων·

14. συνιστά να ανακηρυχθεί το 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού·

15. αναγνωρίζει την ποικιλομορφία του εθελοντισμού στα κράτη μέλη, ενθαρρύνει όμως τα 
κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, εφόσον είναι δυνατόν, να διδάξουν 
αλλήλους μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα·

16. συνιστά την προαγωγή διασυνοριακών εθελοντικών σχεδίων·

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει την ιδέα της ευνοϊκής αντιμετώπισης 
των εθελοντών σε όλους τους τομείς της πολιτικής και της νομοθεσίας·

18. καλεί τους αρμόδιους παράγοντες να παράσχουν στους πολίτες κατάλληλη πληροφόρηση 
σχετικά με της ευκαιρίες προσφοράς εθελοντικού έργου·

19. παροτρύνει την Επιτροπή, παράλληλα με το Σχέδιο Δ για δημοκρατία, διάλογο και 
δημόσια συζήτηση, να υποβάλει και Σχέδιο Ε για εκτίμηση, επικύρωση και εξασφάλιση 
της ορατότητας των εθελοντών·

20. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την πολιτική θεωρήσεων που εφαρμόζει για τους 
πολίτες μη κοινοτικών χωρών που συμμετέχουν σε αναγνωρισμένα προγράμματα 
εθελοντών της ΕΕ, με στόχο να καθιερωθεί πιο φιλελεύθερο καθεστώς θεωρήσεων, ιδίως 
έναντι των εθελοντών από χώρες που συνορεύουν με την ΕΕ·   

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή.



PE400.301v01-00 8/13 PR\702000EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο εθελοντισμός προσφέρει ανεκτίμητη συμβολή στην κοινωνία. Η συμμετοχή σε εθελοντικές 
δραστηριότητες αποτελεί χειροπιαστή έκφραση της συμμετοχικής δημοκρατίας, ενώ υπάρχει 
ισχυρός σύνδεσμος μεταξύ εθελοντισμού και ενεργού άσκησης της ιδιότητας του πολίτη.

Το μεγαλύτερο μέρος των εθελοντικών δραστηριοτήτων ασκείται σε τοπικό ή περιφερειακό 
επίπεδο και η εταιρική σχέση συνιστά βασικό μέσο εξασφάλισης της ουσιαστικής 
συμμετοχής εθελοντικών ομάδων. Οι συνέργειες που δημιουργούνται μέσω γνήσιων 
εταιρικών σχέσεων προσθέτουν πραγματική αξία σε όλα τα αποτελέσματα. Η αρχή της 
εταιρικής σχέσης διατυπώνεται πράγματι με μεγάλη σαφήνεια στον κανονισμό περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.15

Σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, η εθελοντική δραστηριότητα διευκολύνει την συμμετοχή 
των τοπικών παραγόντων που αποκτούν αρμοδιότητες μέσω της συμμετοχής, της εμπλοκής 
και της δράσης. Αυτή η απόκτηση αρμοδιοτήτων ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τα κίνητρα 
και σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην απόκτηση περιφερειακής 
ταυτότητας.

Σε εθνικό επίπεδο, αυτή η απόκτηση αρμοδιοτήτων μπορεί να μετατρέψει την σχέση μεταξύ 
πολίτη και κράτους από σχέση πελάτη-προστάτη σε μια σχέση στην οποία ο πολίτης μέσω 
της συλλογικής δράσης διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο, συμβάλλοντας θετικά στη ζωή της 
κοινότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μολονότι σε γενικές γραμμές αντιμετωπίζονται θετικά, 
αυτά τα αποτελέσματα δεν επιδοκιμάζονται πάντα από τους φορείς εξουσίας. Υπάρχουν 
πολυάριθμοι λόγοι γι αυτό, στους οποίους, αν μη τι άλλο, συγκαταλέγεται το γεγονός ότι οι 
συμμετοχικές διαδικασίες αποτελούν ενίοτε πρόκληση για το στάτους κβο και ότι συχνά 
αποδεικνύονται ανεπιθύμητες. Από πρόσφατη μελέτη της ECAS (European Citizen Action
Service - Υπηρεσία Δράσης Ευρωπαίων Πολιτών) σχετικά με την συμμετοχή οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών σε οκτώ νέα κράτη μέλη προκύπτει ότι η κατάσταση όσον αφορά 
την εταιρική σχέση δεν είναι ικανοποιητική.16  Αυτή η "Ψευδαίσθηση της συμμετοχής" 
('Illusion of Inclusion')17 πρέπει να αντιμετωπισθεί προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της 
εταιρικής σχέσης, με την μορφή που υποστηρίζεται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 
Πράγματι, η Λευκή Βίβλος για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση18 τάσσεται υπέρ της "δυναμικής 
ανάμιξης πολιτών και οργανώσεων λαϊκής βάσης στην τοπική δημοκρατία" στο πλαίσιο 

                                               
15 Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006 , περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Άρθρο 9. ΕΕJ L 210, 11.7.2006, 
σελίδα 38.
16 Βλέπε Harvey, B. Ιούλιος 2004. 'The illusion of inclusion' Access by NGOs to the structural funds in the new 
member states of eastern and central Europe. Έκθεση για τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δράσης.
17 Βλέπε Harvey, B. Ιούλιος 2004. 'The illusion of inclusion' Access by NGOs to the structural funds in the new 
member states of eastern and central Europe. Έκθεση για τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δράσης.
18 Βλέπε Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση COM(2001) 428 τελικό, Βρυξέλλες, 
25.7.2001. σελίδα 11, 3.1.
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εταιρικής σχέσης σε πολλά επίπεδα.19 Για πολλούς ανθρώπους η συμμετοχή σε εθελοντική 
οργάνωση ενδέχεται να είναι η μοναδική εμπειρία τους με δημοκρατικές διαδικασίες εκτός 
του συνήθους πλαισίου του εκλογικού σώματος20 και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
διευκολύνουν αυτή την συμμετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την προώθηση του ρόλου των εθελοντικών 
οργανώσεων, εκτιμάται ότι στην ΕΕ των 15 ανάμεσα στο ένα τρίτο και στο 50% του 
πληθυσμού συμμετέχει σε κάποιας μορφής εθελοντική δραστηριότητα21 και ενώ οι αριθμοί 
και τα είδη των δραστηριοτήτων ποικίλουν από χώρα σε χώρα, περισσότεροι από 100 
εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες στην ΕΕ των 2722. 
Για τους λόγους αυτούς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προώθηση του εθελοντισμού μέσω των 
κοινοτικών πολιτικών, η υποστήριξη της εθελοντικής δράσης μέσω της χρήσης των 
ευρωπαϊκών ταμείων, η αναγνώριση της εθελοντικής δραστηριότητας καθώς και η ανάληψη 
σχετικής δέσμευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα βοηθήσουν στη δημιουργία άμεσων δεσμών 
μεταξύ των πολιτών, των κοινοτήτων τους και της ΕΕ.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η διαχείριση της διαδικασίας 
της παγκοσμιοποίησης, ιδίως όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι οι αποφάσεις που αφορούν 
το μέλλον τους λαμβάνονται μακριά από αυτούς και όταν επικρατεί η εντύπωση ότι υπάρχει 
ελάχιστη ή καμία επιρροή στα υπό εξέλιξη γεγονότα. Ο εθελοντισμός μπορεί να θεωρηθεί ως 
αντίδοτο σε ορισμένες από τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης όπου οι πολίτες 
δεν είναι απλώς καταναλωτές, αλλά μπορούν να δράσουν καταλυτικά για την επίτευξη 
αλλαγών, επηρεάζοντας την τοπική δράση, προκειμένου να βελτιωθούν οι οικονομικές 
συνθήκες και η ποιότητα ζωής της κοινότητάς τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούν να 
προαγάγουν το αίσθημα του τόπου και το αίσθημα της συνεκτικότητας.
Ομοίως, οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις θετικές επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης, συμμετέχοντας π.χ. σε ηλεκτρονικό ή εικονικό εθελοντισμό. Εικονικός 
εθελοντισμός σημαίνει ότι τα καθήκοντα των εθελοντών εκπληρώνονται εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει μέσω του Διαδικτύου. Επιτρέπει την εθελοντική δραστηριότητα όσων, λόγω 
περιορισμένου χρόνου, προσωπικής προτίμησης, αναπηρίας ή οικιακών υποχρεώσεων, δεν 
έχουν τη δυνατότητα ή δεν είναι πρόθυμοι να εργαστούν εθελοντικά επί τόπου. Οι εθελοντές 
που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες συμβάλλουν 
σημαντικά στον διαπολιτισμικό διάλογο και στην διαπολιτισμική επικοινωνία, όπως και οι 
μετανάστες που προσφέρουν εθελοντικό έργο στη "νέα" τους κοινότητα.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο εθελοντισμός προάγει την αίσθηση της προσωπικής αξίας, 
παράλληλα με την αίσθηση της συνέπειας προς τους άλλους. Ο εθελοντισμός είναι ίσως η πιο 
βιώσιμη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας.

Ορισμός

                                               
19 Βλέπε Harvey, B. Ιούλιος 2004. 'The illusion of inclusion' Access by NGOs to the structural funds in the new 
member states of eastern and central Europe. Έκθεση για τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δράσης.
20 Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής "Προώθηση του ρόλου των σωματείων και των ιδρυμάτων στην Ευρώπη". 
(1997)
21 Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής "Προώθηση του ρόλου των σωματείων και των ιδρυμάτων στην Ευρώπη". 
(1997), σελίδα 4.
22 Βλέπε έκθεση Ευρωβαρόμετρου. "Social Reality Stocktaking" (Φεβρουάριος 2007).
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Για τους σκοπούς αυτής της έκθεσης, θα ορίσω τον εθελοντισμό χρησιμοποιώντας τα 
παρακάτω κριτήρια:
1) Ο εθελοντισμός δεν γίνεται με σκοπό οικονομικές απολαβές, δηλαδή δεν αμείβεται
2) Γίνεται με την ελεύθερη βούληση του ατόμου
3) Ωφελεί ένα τρίτο μέρος εκτός του οικογενειακού και φιλικού κύκλου
4) Είναι ανοιχτός σε όλους

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη εθελοντισμού και αυτά περιλαμβάνουν γενικώς την 
αμοιβαία βοήθεια ή/και αυτοβοήθεια, τη φιλανθρωπία ή την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, 
τις ενημερωτικές εκστρατείες και δράσεις υποστήριξης, καθώς επίσης και τη συμμετοχή και 
την αυτοδιαχείριση23.

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία E.V.S είναι ένα ιδιαίτερο είδος εθελοντικής υπηρεσίας 
και προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος "Νεολαία εν 
δράσει 2007-2013". Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στους νέους ανθρώπους η ευκαιρία να 
εκφράσουν την προσωπική τους στράτευση μέσω της άσκησης μη αμειβόμενων εθελοντικών 
δραστηριοτήτων πλήρους ωραρίου σε μία ξένη χώρα εντός ή εκτός της ΕΕ.

Κοινωνικό κεφάλαιο

Πολύ συχνά, όχι όμως πάντα, ο εθελοντισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 
κοινωνικού κεφαλαίου. Ο εθελοντισμός έχει συχνά καταλυτική επίδραση στις
δραστηριότητες συλλογικού χαρακτήρα και κατά συνέπεια στην δημιουργία κοινωνικού 
κεφαλαίου, ιδίως στις αγροτικές ή στις φτωχότερες περιοχές. Είναι δύσκολο να οριστεί το 
κοινωνικό κεφάλαιο, όμως σίγουρα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: εμπιστοσύνη, συνεργασία 
και καταμερισμό, κοινωνικά δίκτυα, συμμετοχή σε κοινούς κανόνες συμπεριφοράς, αίσθηση 
δέσμευσης και ένταξης στην ομάδα. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι ένας πόρος σε λανθάνουσα 
κατάσταση, που ενυπάρχει στις σχέσεις εντός και μεταξύ ομάδων. 

Στο έγγραφο "Social Capital: The Missing Link" αναφέρεται ότι το φυσικό κεφάλαιο, το 
υλικό ή το παραγόμενο κεφάλαιο και το ανθρώπινο κεφάλαιο αντιμετωπίζονταν κατά 
παράδοση ως τα συστατικά στοιχεία της ευημερίας των λαών και ως βάση της οικονομικής 
μεγέθυνσης και ανάπτυξης, ότι έχει όμως στο μεταξύ αναγνωριστεί ότι οι τρεις αυτοί τύποι 
κεφαλαίου καθορίζουν μόνο εν μέρει την διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης, δεδομένου 
ότι στο πλαίσιό τους δεν λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος με τον οποίο οι οικονομικοί παράγοντες 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και οργανώνονται για την δημιουργία μεγέθυνσης και 
ανάπτυξης. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι ο απών συνδετικός κρίκος είναι το κοινωνικό 
κεφάλαιο.24

Ποικίλες μελέτες έχουν καταδείξει ότι ο εθελοντισμός ως αναπόσπαστο τμήμα του 
κοινωνικού κεφαλαίου παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων.25

                                               
23 Measuring volunteering, A Practical Toolkit. Οργάνωση Independent Sector και Εθελοντές των Ηνωμένων 
Εθνών.
24 Grootaert, C. "Social Capital: The Missing Link". Social Capital Initiative Working Paper No. 3. Παγκόσμια
Τράπεζα (Απρίλιος 1998).
25 Βλέπε Zak and Knack - Trust and Growth.
     Βλέπε Fukuyama's Study on Trust, (1995)
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Συγκεκριμένα, μία μελέτη με τίτλο «Ερευνητικές μελέτες για το κοινωνικό κεφάλαιο στις 
ευρωπαϊκές αξίες»26 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «το κοινωνικό κεφάλαιο όσον αφορά την 
ενεργό εθελοντική εργασία συνδέεται θετικά με την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη». 
Ομοίως, η «Μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της 
ΕΕ» του Daniel Moucque27 εστιάζει στην διαπίστωση ότι το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Συμβολή του εθελοντισμού στην κοινωνική συνοχή

Ο εθελοντισμός υποστηρίζει τους στόχους της Λισαβόνας με τους εξής τρόπους:

1) Προαγωγή της απασχολησιμότητας
Ο εθελοντισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση δεξιοτήτων και στην βελτίωση της 
απασχολησιμότητας του εθελοντή. Οι εθελοντές αποκτούν ευρύτατο φάσμα δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Επιτροπή στην τελευταία της ανακοίνωση για την 
προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την 
κοινωνία28, οι εθελοντικές δραστηριότητες παρέχουν πολύτιμη άτυπη εμπειρία μάθησης, η 
οποία καθιστά ικανούς τους νέους να αποκτούν δεξιότητες και διευκολύνει τη μετάβασή τους 
από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Επιπλέον, το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2005 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη συμμετοχή στους στόχους της 
νέας στρατηγικής της Λισαβόνας, όπου θα εμπλέκονται περιφερειακοί και τοπικοί φορείς και 
κοινωνικοί εταίροι. Επίσης, επανέλαβε ότι στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές29

αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα αυτής της συμμετοχής. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, 
ενώ ο εθελοντισμός είναι σημαντικό μέσο προαγωγής της απασχολησιμότητας, δεν πρέπει να 
γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης ως εναλλακτικό μέτρο απασχόλησης. Ο εθελοντισμός 
αποτελεί επίσης μέσο δια βίου μάθησης.

Μέσω του εθελοντισμού, παρέχεται στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας η δυνατότητα να 
αλλάζουν τη ζωή τους, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και, μέσω της απόκτησης 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, να έχουν πρόσβαση σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις 
απασχόλησης ή να βρίσκουν τρόπους επιστροφής στην εκπαίδευση.  

2) Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης
Ως ανεπίσημη και άτυπη εμπειρία μάθησης, ο εθελοντισμός προσφέρει πραγματικές 
ευκαιρίες σε όσους είναι αποκλεισμένοι από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς 
επίσης και στους μακροχρόνια άνεργους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, τα 
άτομα που έχουν συμμετάσχει σε εθελοντικές δραστηριότητες έχουν λιγότερες πιθανότητες 
να μείνουν άνεργα30. Δεδομένου ότι σχεδόν ένας στους έξι νέους στην ΕΕ εγκαταλείπει το 

                                                                                                                                                  
     Βλέπε Knack and Keefer (1995,1997) Paper on Social Capital.
     Βλέπε Sonja Mikkelsen, Manager, Πρόγραμμα Urban II Aarhus, Δανία "A model for developing deprived 
neighbourhoods.
26 Βλέπε Van Schaik, Πανεπιστήμιο Tilburg. "Social Capital in the European Values Study Surveys".
27 Ο Daniel Moucque είναι μέλος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ήταν ο συντάκτης της έκτης περιοδικής έκθεσης και ένας από τους συντάκτες της Πρώτης Έκθεσης Συνοχής.
28 COM(2007)498
29 Απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 2006/702/EΚ της 6ης Οκτωβρίου 2006 για τις στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή. Αιτιολογική σκέψη (7). ΕΕ L291/12
30 Τελική Έκθεση του ΕΚΕ, Γενική Συνέλευση της 23/03/07 που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, Γαλλία.
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σχολείο πρόωρα και ένας στους τέσσερις νέους ενήλικους (25-29 ετών) δεν έχει ολοκληρώσει 
το ανώτερο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,31 οι δεξιότητες που αποκτούν οι 
εθελοντές μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά πολύτιμες για την πρόσβαση στην 
απασχόληση και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Η οικονομική αξία του εθελοντισμού

Σύμφωνα με την έκθεση του πανεπιστημίου John Hopkins, με τίτλο «Μέτρηση της κοινωνίας 
των πολιτών και του εθελοντισμού», η οποία δημοσιεύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 200732, ο 
τομέας των Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (ΜΚΙ) συμβάλλει στο ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν σε πολλές χώρες σχεδόν όσο και ο κατασκευαστικός και χρηματοπιστωτικός τομέας 
και δύο φορές περισσότερο από τον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Αυτό σημαίνει 
ότι σε αυτόν οφείλεται το 5-7% του ΑΕγχΠ των χωρών όπου έχει διεξαχθεί η έρευνα. Αυτά 
τα πορίσματα προκύπτουν από στοιχεία που προήλθαν από τις επίσημες στατιστικές 
υπηρεσίες οκτώ χωρών (Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, 
Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες). Αξίζει να σημειωθεί ότι είκοσι επιπλέον 
χώρες, τόσο ανεπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες, έχουν δεσμευτεί να εκδώσουν αυτούς 
τους δορυφορικούς λογαριασμούς και πολλές ακόμη χώρες πρόκειται να ξεκινήσουν την 
εφαρμογή. Αυτό υποδηλώνει σαφώς ότι όλο και περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν τη 
σημασία της συμπερίληψης του εθελοντισμού στους εθνικούς λογαριασμούς τους.

Συμβολή του εθελοντισμού στην κοινωνική συνοχή

Ο εθελοντισμός διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής. Σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ο εθελοντισμός κάνει πράξη τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως την αλληλεγγύη, 
την κοινωνική συνοχή και την συμμετοχή. Η συμμετοχή στον εθελοντισμό παρέχει στους 
ανθρώπους τη δυνατότητα να επανακτήσουν ένα αίσθημα σκοπού, ευθύνης και διάρθρωσης 
στην ζωή τους.

Ο εθελοντισμός μεταξύ των γενεών
Ο εθελοντισμός αυξάνει τον βαθμό σύνδεσης των νέων με την κοινότητά τους. Με την
μεταβίβαση ευθύνης στους νέους ανθρώπους, τους επιτρέπει να κάνουν κάτι για τον εαυτό 
τους. Οι ηλικιωμένοι που προσφέρουν εθελοντικό έργο μπορούν να συνεισφέρουν με την 
πείρα και την ειδημοσύνη τους. Λόγω των δημογραφικών αλλαγών, ο εθελοντισμός των 
ηλικιωμένων είναι ένας τεράστιος αναξιοποίητος πόρος που ενυπάρχει στις κοινότητές μας. 
Όταν νέοι και ηλικιωμένοι άνθρωποι συμμετέχουν σε τοπικές δραστηριότητες, ο 
εθελοντισμός είναι ένα μέσο που φέρνει τις γενιές σε επαφή, τους παρέχει τη δυνατότητα 
ανταλλαγής γνώσεων και ενισχύει την αλληλοκατανόηση.

Ο εθελοντισμός στις διχασμένες κοινωνίες

Στη Βόρεια Ιρλανδία, οι εθελοντές που σε πολλές περιπτώσεις έλαβαν στήριξη μέσω της 
χρηματοδότησης των προγραμμάτων PEACE ή INTEREG διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο 
στη συμφιλίωση και την οικοδόμηση της ειρήνης. Εθελοντές διαφόρων κοινωνικών και 
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πολιτικών παραδόσεων και θρησκευτικών καταβολών συνεργάστηκαν επί συγκεκριμένων 
σχεδίων και μέσω αυτών των δραστηριοτήτων βοήθησαν στην αποκατάσταση των σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ διχασμένων κοινοτήτων. Παράλληλα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν 
στην Κύπρο και στις χώρες της Βαλτικής.

Ο εθελοντισμός μπορεί να προαγάγει την ενσωμάτωση και τον διαπολιτισμικό διάλογο

Ο εθελοντισμός διευκολύνει τους μετανάστες και των υπηκόους τρίτων χωρών να 
συμμετάσχουν στην τοπική κοινότητα. Διευκολύνει επίσης τον διαπολιτισμικό διάλογο και 
την ανταλλαγή εμπειριών και μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα μέσο με το οποίο οι νέοι που 
εργάζονται εθελοντικά στο εξωτερικό μπορούν να αποκτήσουν μια θετική εμπειρία της 
πολυμορφίας και, συνεπώς, να συμβάλουν στην πρόληψη των διακρίσεων και των 
προκαταλήψεων.

Οι εθελοντές συμβάλλουν άμεσα στην πολιτιστική ανάπτυξη

Η εθελοντική δραστηριότητα εξασφαλίζει αυξημένο αριθμό ευκαιριών για πολιτιστική 
έκφραση και συμμετοχή.

Τελικά σχόλια

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου θα πρέπει να συνίσταται στην πρόσθεση αξίας, όπου είναι 
δυνατόν, στο θετικό έργο που επιτελείται ήδη στα κράτη μέλη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι 
οι κοινοτικές πολιτικές, διαδικασίες κλπ. θα τηρούνται, ούτως ώστε να δημιουργούνται οι 
συνέργειες που θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία.

Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και της συμμετοχικής 
δημοκρατίας, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους πολίτες να αποτελέσουν τμήμα αυτής 
της διαδικασίας και δίνοντας, κατά συνέπεια, πραγματικό νόημα στον στόχο της δημιουργίας 
μιας Ευρώπης πλησιέστερης στους πολίτες της. Η προαγωγή, υποστήριξη και διευκόλυνση 
του εθελοντισμού και της εθελοντικής δράσης και η παράλληλη ανάπτυξη του κοινωνικού 
κεφαλαίου θα αποδειχθούν ανεκτίμητο εργαλείο για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων.
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