
Ενότητα A 

Γενική Θεώρηση του Εθελοντισµού 

 

1. Βασικοί Ορισµοί σχετικά µε τον Εθελοντισµό 

1.1 Το Κοινωνικό Κεφάλαιο και η Κοινωνία των Πολιτών 

Ο εθελοντισµός περιστρέφεται γύρω από δύο βασικές προσεγγίσεις, οι οποίες 
αναφέρονται στο κοινωνικό κεφάλαιο και στην κοινωνία των πολιτών. 
Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει δύο 
διαφορετικές διαστάσεις της κοινωνικής δράσης. Η πρώτη θεωρεί ως κοινωνικό 
κεφάλαιο τα προσόντα, τα προνόµια και τις απολαβές που αποκτά ένα άτοµο 
µέσα από τα δίκτυα κοινωνικών σχέσεων, τα οποία συντελούν στο να πετύχει 
τους ατοµικούς σκοπούς του. Η δεύτερη διάσταση αναφέρεται στα µέσα που 
αποκτούν ορισµένοι συλλογικοί φορείς για να εξασφαλίσουν την εσωτερική 
συνοχή µεταξύ των µελών τους και να ξεπεράσουν προβλήµατα που θέτει η 
συλλογική δράση. Έτσι, η προσέγγιση αυτή συνδέει το κοινωνικό κεφάλαιο µε 
την έννοια της ανάπτυξης, καθώς και µε τις κοινωνικές πρακτικές που 
συνενώνουν άτοµα µε κοινούς στόχους συλλογικών δράσεων ή διεκδικήσεων. 
Με άλλα λόγια, προσδίδει στα δίκτυα πολιτική διάσταση. 
Από την άλλη πλευρά, η κοινωνία των πολιτών αποτελεί το σύνολο των 
κοινωνικών σχέσεων που δεν εµπίπτουν στη δικαιοδοσία του κράτους. 
Πρόκειται, δηλαδή, για έναν ενδιάµεσο χώρο ανάµεσα στο κράτος και τον πολίτη, 
για ένα πλέγµα αλληλεπιδράσεων ανάµεσα σε διάφορους µη κυβερνητικούς, 
εθελοντικούς οργανισµούς. Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί αντίποδα στην 
πολιτική κοινωνία, δηλαδή στο κράτος και, συγχρόνως, χώρο εκούσιας 
συµµετοχής σε ένα πολιτικό και κοινωνικό σύνολο. 

1.2 Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί 

Σηµαντικό ρόλο στη συγκρότηση της κοινωνίας των πολιτών αλλά και στη 
“συσσώρευση” κοινωνικού κεφαλαίου αναλαµβάνουν οι µη κυβερνητικοί 
οργανισµοί, οι οποίοι: 

 Είναι ιδιωτικοί οργανισµοί, δηλαδή θεσµικά αυτόνοµοι από το κράτος. 
 Έχουν καταστατική κατοχύρωση, δηλαδή σταθερή οργάνωση και διάρκεια. 



 Είναι διοικητικά ανεξάρτητοι και διέπονται από τις δικές τους καταστατικές 
αρχές. 

 Είναι µη κερδοσκοπικοί, δηλαδή διανέµουν τα κέρδη τους αποκλειστικά για 
τους σκοπούς του οργανισµού. 

 Αντιπροσωπεύουν άτοµα ή κοινωνικές οµάδες που µε τη βούλησή τους 
συµµετέχουν σε αυτούς και µπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, 
χωρίς αυτό να είναι απαραίτητη προϋπόθεση. 

 ∆εν αποσκοπούν στην άσκηση πολιτικής εξουσίας, αλλά µε τη δράση τους 
προσφέρουν δυνατότητες πολιτικής και κοινωνικής συµµετοχής επειδή 
δεσµεύονται να προωθήσουν συγκεκριµένους στόχους που δεν καλύπτονται 
επαρκώς ή δεν εντάσσονται στην πολιτική των κρατικών θεσµών και των 
πολιτικών κοµµάτων. 

Επιπρόσθετα, οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί διακρίνονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

 Μη κυβερνητικοί οργανισµοί µε χαρακτηριστικά κοινωνικών κινηµάτων, που 
είναι αντίθετοι στο κράτος και παρουσιάζουν κάποιες οµοιότητες µε τις 
παραδοσιακές οµάδες πίεσης. 

 Μη κυβερνητικοί οργανισµοί που στηρίζονται στην εθελοντική εργασία, 
δηλαδή η πλειοψηφία των εργαζοµένων τους είναι εθελοντές. 

 Μη κυβερνητικοί οργανισµοί που συνδέονται µε τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, 
όπως είναι π.χ. οι επαγγελµατικές ενώσεις, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και 
οι θρησκευτικοί σύλλογοι. 

1.3 Οι Εθελοντικοί Οργανισµοί 

Ο εθελοντισµός αποτελεί µία βασική παράµετρο της λειτουργίας των µη 
κυβερνητικών οργανισµών αλλά και ένα σηµαντικό στήριγµα της κοινωνίας των 
πολιτών. Ειδικότερα, οι εθελοντικοί οργανισµοί: 

 Περιλαµβάνονται στους µη κυβερνητικούς οργανισµούς και συνήθως 
διαθέτουν τα ίδια οργανωτικά χαρακτηριστικά µε αυτούς. 

 ∆ίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην εθελοντική προσφορά εργασίας σε τρίτους µε 
την ελεύθερη βούληση των µελών τους και χωρίς οποιαδήποτε υλική 
ανταµοιβή. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισµα που τους διαφοροποιεί 
από τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς. 

 ∆εν µπορούν µε κανένα τρόπο να υποκαταστήσουν τις ελλείψεις που 
παρουσιάζει το κράτος, αλλά ο ρόλος τους είναι καθαρά επικουρικός. 

Ειδικότερα, οι εθελοντικοί οργανισµοί διακρίνονται στις ακόλουθες δύο µεγάλες 
κατηγορίες: 

 Εθελοντικοί οργανισµοί “κοινωνικής επιρροής”, οι οποίοι επιδιώκουν τη 
δηµιουργία ή µεταβολή καταστάσεων για ένα µέρος του πληθυσµού και 
περιλαµβάνουν οργανισµούς που επιτελούν κοινωνικές υπηρεσίες. 



 Εθελοντικοί οργανισµοί “έκφρασης”, οι οποίοι δεν εξυπηρετούν κάποια 
λειτουργία δηµοσίου ενδιαφέροντος αλλά απλώς εκφράζουν ή ικανοποιούν τα 
ενδιαφέροντα των µελών τους. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται, για 
παράδειγµα, σωµατεία ψυχαγωγίας και αθλητισµού και επιστηµονικές 
ενώσεις. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι και αυτοί οι οργανισµοί παρέχουν 
κοινωνικό έργο, βοηθώντας στη δηµιουργία κοινωνικής υποδοµής. 

Επιπρόσθετα, οι µη κερδοσκοπικοί, εθελοντικοί οργανισµοί διακρίνονται σε 
διεθνές επίπεδο στις ακόλουθες 12 οµάδες δραστηριοτήτων (βλ. Παράρτηµα 1): 

 Οµάδα 1: Πολιτισµός και Ψυχαγωγία 
 Οµάδα 2: Εκπαίδευση και Έρευνα 
 Οµάδα 3: Υγεία 
 Οµάδα 4: Κοινωνικές Υπηρεσίες 
 Οµάδα 5: Περιβάλλον 
 Οµάδα 6: Ανάπτυξη και Στέγαση 
 Οµάδα 7: Νοµοθεσία, Υπεράσπιση ∆ικαιωµάτων και Πολιτική 
 Οµάδα 8: Φιλανθρωπία και Προώθηση του Εθελοντισµού 
 Οµάδα 9: ∆ιεθνή Θέµατα 
 Οµάδα 10: Θρησκεία 
 Οµάδα 11: Επιχειρηµατικοί και Επαγγελµατικοί Σύλλογοι και Ενώσεις 
 Οµάδα 12: ∆ιάφορα Θέµατα 

1.4 Οι Έννοιες του Εθελοντισµού και του Εθελοντή 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποιοι χαρακτηριστικοί ορισµοί αναφορικά µε τον  
εθελοντισµό: 

Εθελοντισµός είναι η δραστηριότητα εκείνη που αναπτύσσεται κατά τρόπο 
προσωπικό, αυθόρµητο, ελεύθερο, χωρίς σκοπό ατοµικού κέρδους, από 
µεµονωµένους πολίτες ατοµικά ή διαµέσου των οργανώσεων των οποίων 
αποτελούν µέλη, προς το συµφέρον της οµάδας στην οποία ανήκουν ή τρίτων 
προσώπων ή της τοπικής, κρατικής ή διεθνούς κοινότητας αποκλειστικά για 
σκοπούς αλληλεγγύης (αλτρουιστικούς). 

Εθελοντισµός είναι η πρόθυµη δέσµευση ενός ατόµου να εργαστεί χωρίς αµοιβή 
για ένα καθορισµένο ή αόριστο χρονικό διάστηµα για το γενικό καλό της 
κοινωνίας. 

Ο Εθελοντισµός: 



 Αναφέρεται σε όλες τις µορφές εθελοντικής δραστηριότητας, επίσηµης ή 
ανεπίσηµης, πλήρους απασχόλησης ή ηµιαπασχόλησης, στη χώρα διαµονής 
ή στο εξωτερικό. 

 Προϋποθέτει την ελεύθερη βούληση των ατόµων, δηλαδή πραγµατοποιείται µε 
δική τους επιλογή και κίνητρα και δεν περιέχει συµφέρον ή οικονοµικά οφέλη. 

 Ωφελεί τους εθελοντές, τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία συνολικά. 
 Είναι ένα µέσο για να εστιάζουν τα άτοµα και οι οργανισµοί στις ανθρώπινες, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες. 

Εθελοντής καλείται όποιος προσφέρει χρόνο, ενέργεια, γνώσεις και δεξιότητες σε 
κάποιο άτοµο, σε µία οµάδα ή σε έναν οργανισµό, χωρίς να πληρώνεται. 

Εθελοντής είναι όποιος εργάζεται οικειοθελώς σε έναν οργανισµό ή προσφέρεται 
για την ανάληψη µίας εργασίας, χωρίς αµοιβή. 




