
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαχείριση Πρωτοβουλιών Ενεργών 
Πολιτών με Συντονιστές Νέων 

Εθελοντών και Νέους Εθελοντές 



2 

 

 

Contents 

 
 
 

Εισαγωγή ................................................................................................................................. 4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ECI) ...................... 6 

Ιστορικό υπόβαθρο ............................................................................................................. 8 

Διαφορές από τα δημοψηφίσματα ................................................................................. 11 

Διαφορές από Αναφορές ................................................................................................. 11 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ .............................. 13 

Επιτροπή Πολιτών ............................................................................................................ 13 

Εγγραφή ............................................................................................................................. 13 

Συλλογή Δηλώσεων Υποστήριξης .................................................................................. 14 

Επαλήθευση και Πιστοποίηση ........................................................................................ 14 

Υποβολή και Εξέταση ...................................................................................................... 15 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ............................................................................................................................... 16 

1. Right2Water ...................................................................................................... 16 

2. Ένας από εμάς ............................................................................................................. 18 

3. Stop Vivisection ................................................................................................ 18 

4. Απαγόρευση της γλυφοσάτης και προστασία των ανθρώπων και του 

περιβάλλοντος από τοξικά φυτοφάρμακα ..................................................................... 19 

5. Safepack μειοψηφίας ................................................................................................... 21 

6. Τέλος στην Εποχή του Κλουβιού ............................................................................... 22 

Κριτική της ECI ........................................................................................................ 23 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΠ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ............................................ 25 

1. Προετοιμασία της οργάνωσης για εθελοντική συμμετοχή .......................................... 25 

2. Πρόσληψη εθελοντών .................................................................................................. 32 

3. Επιλογή των εθελοντών .............................................................................................. 37 

4. Προσανατολισμός & Εκπαίδευση............................................................................... 40 

5. Επίβλεψη εθελοντών ................................................................................................... 43 

6. Παρακολούθηση εθελοντών ....................................................................................... 47 

7. Κίνητρα εθελοντών ...................................................................................................... 50 

8. Αναγνώριση προσόντων .............................................................................................. 53 

9. Αξιολόγηση του προγράμματος ................................................................................. 56 



3 

 

 

Βιβλιογραφία ......................................................................................................................... 59 



4 

 

 

Εισαγωγή 
 
 

 

• Gemeinsam Leben & Lernen In Europa E.V.- Germany 

• Social Innovation And Cohesion Institute (Fifty- Fifty)- Greece 

• Arista Deka- Cyprus 

• Centrul De Voluntariat Cluj-Napoca- Romania 
 
 

Η άμεση ομάδα στόχος του έργου είναι επαγγελματίες της νεολαίας, όπως 

εργαζόμενοι για νέους, εκπαιδευτές νέων, μέντορες εθελοντών του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και άλλοι που εργάζονται με νέους, όπως 

κοινωνικοί λειτουργοί και εκπαιδευτικοί. Οι τελικοί δικαιούχοι του έργου είναι 

νέοι. 

Τα θέματα του έργου UPRAISE είναι: 

 
• Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

• Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού & του Αντιισλαμισμού 

• Ισότητα των φύλων και δικαιώματα στη σεξουαλικότητα 

• Κλιματική αλλαγή 

 
Τα κύρια πνευματικά αποτελέσματα/αποτελέσματα του έργου είναι: 

 
1. Ερευνητική Μελέτη: «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κατάρτισης και Μοντέλο 

Ικανότητας Εκπαιδευτών: Η πολιτική διάσταση του έργου των 

εκπαιδευτών νέων στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη 

Ρουμανία». 

UPRAISE: Youth Participation for Social Change είναι μια Στρατηγική 

Σύμπραξη Erasmus+ για τη Νεολαία. Στοχεύει στη δημιουργία εργαλείων για 

επαγγελματίες που δουλεύουν με νέους για την υποστήριξη της ενεργού 

συμμετοχής των νέων. 

 
Οι εταίροι του έργου είναι: 

http://www.gemeinsam-in-europa.de/
http://www.fifty-fifty.gr/
https://aristadeka.eu/
http://www.centruldevoluntariat.ro/
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2. Εγχειρίδιο «Διαχείριση πρωτοβουλιών ενεργού πολίτη με νέους 

εθελοντές συντονιστές και νέους εθελοντές». Αυτό είναι το έγγραφο 

που διαβάζετε εδώ. 

3. Το "UPRAISE Training toolkit" που θα χρησιμοποιηθεί από 

επαγγελματίες νέους για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων με 

μεθόδους που είναι ελκυστικές για νέους με λιγότερες ευκαιρίες: 

 
ένα)  Lego® Serious Play® 

σι) Photovoice 

ντο)  Θέατρο των Καταπιεσμένων 

ρε) Kahoot! Κουίζ 

 
4. "UPRAISE Toolkit for Successful Online Campaigns and Petitions". 

 
Κατά τη φάση της ανάλυσης των αναγκών του έργου, οι εταίροι εξέφρασαν 

την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την υλοποίηση 

Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών, με τη συμμετοχή εθελοντών σε 

συγκεκριμένους λόγους που ενδιαφέρονται οι νέοι. Ως πρώτο βήμα, οι εταίροι 

εντόπισαν την ανάγκη τυποποίησης των διαδικασιών τους για το σχεδιασμό, 

την υλοποίηση και την παρακολούθηση εθελοντικών έργων για κοινωνική 

αλλαγή, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα Εγχειρίδιο καλών 

πρακτικών και εργαλείων. Το εγχειρίδιο εστιάζει στη Διαχείριση Ανθρώπινου 

Δυναμικού των Εθελοντών κατά την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών 

«Πολίτες». 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ECI) 

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ECI) είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο 

για την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιπροσωπεύει τα ιδανικά της 

συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντας σε 

τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ που κατοικούν τουλάχιστον στο 

ένα τέταρτο των κρατών μελών να καλούν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 

για νομική πράξη, σχετική με την εφαρμογή τις συνθήκες της ΕΕ. Η ΠΠΠ είναι 

επομένως μια πόρτα εισόδου στο μέλλον της συμμετοχικής πολιτικής. Αυτός 

είναι ο λόγος που η ECI δεν είναι απλώς μια ακόμη αναφορά, αλλά είναι 

περισσότερο ένα καθημερινό δικαίωμα ενεργοποίησης των πολιτών σχετικά με 

τα επόμενα θέματα που θα τεθούν στην ημερήσια διάταξη των ευρωπαϊκών 

θεσμικών οργάνων[1] . 

Ουσιαστικά, μέσω των ΠΠΠ οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν να βοηθήσουν 

στον καθορισμό της ατζέντας της Ένωσης. Το πρόγραμμα ECI εποπτεύεται 

κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό διοικητικό 

όργανο της ΕΕ. Όταν καταχωρίζεται μια ΠΠΠ, η Επιτροπή είναι αυτή που 

εξετάζει την πρόταση και αποφασίζει εάν θα προωθήσει το θέμα ή όχι. Με άλλα 

λόγια, μια επιτυχημένη πρωτοβουλία με πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές 

δεν είναι δεσμευτική. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι 

υποχρεωμένη να προωθήσει το θέμα προς συζήτηση στο κοινοβούλιο της ΕΕ, 

το θέμα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Αυτό φαίνεται στον Πίνακα 1 παρακάτω, 

όπου το ποσοστό αποδοχής για τα έτη 2012 έως 2017 ήταν 76% κατά μέσο 

όρο[2] . 

 

 
Αιτήμα 

τα ECI 

 
Υποβλήθη 

κε 

 
Εγγεγραμμέν 

ος 

 
Απορρίφθη 

κε 

 
Εγγεγραμμέ 

νο ποσοστό 

Ποσοσ 

τό 

άρνηση 

ς 

 
 

1https://www.eesc.europa.eu/eptac/en/european-citizens-initiative-guide.html 
2Idem 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
https://www.eesc.europa.eu/eptac/en/european-citizens-initiative-guide.html
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2012 23 16 7 70% 30% 

2013 17 9 8 53% 47% 

2014 10 5 5 50% 50% 

2015 6 6 0 100% 0% 

2016 3 3 0 100% 0% 

2017 6 5 1 83% 17% 

Σύνολο 65 44 21 76% 24% 

Πίνακας 1: Αιτήματα ΠΠΠ, γεγονότα και αριθμοί 

 
 
 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εργαστεί μόνο 

σε εκείνες τις ΠΠΠ στις οποίες έχει την αρμοδιότητα να προτείνει νομοθεσία. 

Αυτό δεν πρέπει να είναι αποθαρρυντικό, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί 

να συστήσει νομοθεσία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως το περιβάλλον, η 

γεωργία, οι μεταφορές, το διεθνές εμπόριο και οι τελωνειακές ενώσεις[3] . 

Τομείς στους οποίους η Επιτροπή και η ΕΕ, γενικά, δεν μπορούν να προτείνουν 

ή να συντάξουν νομοθεσία περιλαμβάνουν τη δημόσια υγεία, τη βιομηχανία, 

τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και κατάρτιση, τη νεολαία και τον 

αθλητισμό, την πολιτική προστασία και τη διοικητική συνεργασία. Σε αυτούς 

τους τομείς, η Επιτροπή έχει μόνο αυτό που είναι γνωστό ως υποστηρικτικό 

έργο. Αυτό σημαίνει ότι αν και μπορεί να μην εγκρίνει νομοθεσία, μπορεί να 

υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση που αναλαμβάνουν τα 

κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, οι ΠΠΠ που αγγίζουν ή επηρεάζουν άμεσα αυτές 

τις περιοχές θα απορρίπτονται από την Επιτροπή από την αρχή, καθώς θα 

θεωρούνται ότι εμπίπτουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission- 

does/law/areas-eu-action_en 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_en
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Ιστορικό υπόβαθρο 

 
 

Η έννοια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ECI) είναι συνδεδεμένη[ 

4 ] στην υπηκοότητα της ΕΕ. Θεωρείται ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να 

ζητήσουν από το κοινοβούλιο της ΕΕ να ενεργήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα 

για το οποίο τα κράτη μέλη τους, συλλογικά, έχουν δώσει τις εξουσίες της ΕΕ 

για δράση. 

Η έννοια της ιθαγένειας της ΕΕ εισήχθη για πρώτη φορά με τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ του 1992, η οποία ωστόσο εφαρμόστηκε μόλις το 2009, μέσω της 

Συνθήκης της Λισαβόνας. Το 1996, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστρίας και 

της Ιταλίας πρότειναν να εισαχθούν τέτοιες πρωτοβουλίες στην έννομη τάξη 

της ΕΕ. Αν και το θέμα αναθεωρήθηκε κατά την προετοιμασία του σχεδίου της 

Συνταγματικής Συνθήκης της ΕΕ και έγινε δεκτό ως άρθρο 47 παράγραφος 4, 

μετά από τεράστιες πιέσεις από διάφορες ομάδες συμφερόντων, αφού πρώτα 

είχε απορριφθεί από τη διάσκεψη, η ίδια η συνθήκη που θα είχε περιείχε τέτοιες 

διατάξεις δεν επικυρώθηκαν. Αυτό συνέβη επειδή η συνθήκη ηττήθηκε από τα 

εθνικά δημοψηφίσματα της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Στην έννομη τάξη της 

ΕΕ, καμία συνθήκη δεν μπορεί να θεσπιστεί εάν δεν επικυρωθεί πλήρως από 

όλα τα κράτη μέλη. 

Ωστόσο, η ιδέα της ECI επέζησε. Το 2009, μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας, 

διατάξεις παρόμοιες με αυτές που περιλαμβάνονταν αρχικά στη Συνταγματική 

Συνθήκη επικυρώθηκαν από τη σχετική Διακυβερνητική Διάσκεψη η οποία 

ενέκρινε τη συνθήκη που περιλαμβάνει πλέον τις διατάξεις της ECI. Έκτοτε, 

η ΠΠΠ έχει αναθεωρηθεί πολλές φορές για να φτάσει στην τελική μορφή όπως 

έχει σήμερα. Τα κύρια σημεία καμπής του από το 2009 φαίνονται στον Πίνακα 

2 παρακάτω. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ- Χρονοδιάγραμμα 

 

2009 
Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας (με την οποία 

καθιερώνεται η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών). Τα θεσμικά 

 

4 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/149/european-citizens-initiative 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/149/european-citizens-initiative
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 όργανα της ΕΕ αρχίζουν να εργάζονται για τη δημιουργία των 

κανόνων και των διαδικασιών για αυτό το νέο μέσο. 

2011 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν την 

πρωτοβουλία πολιτών: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 

2012 
Οι κανόνες σχετικά με την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων 

Πολιτών τεθεί σε ισχύ. 

 
2015 

Η Επιτροπή εγκρίνει την πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 

του κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών και δρομολογεί 

επανεξέταση των κανόνων. 

 
 

2017 

Μετά την επανεξέταση που ξεκίνησε το 2015, η Επιτροπή εγκρίνει 

πρόταση για νέους κανόνες σχετικά με την πρωτοβουλία των 

ευρωπαίων πολιτών. Αυτό περιλαμβάνει ενδιαφερομένους και 

δημόσιες διαβουλεύσεις, προτάσεις του Διαμεσολαβητή, 

εμπεριστατωμένες μελέτες και άλλα 

2018 
Η Επιτροπή εγκρίνει τη 2η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 για την Πρωτοβουλία Πολιτών. 

2019 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τους 

νέους κανόνες. 

 
 
 
 
 

2020 

Στις 15 Ιουλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενέκριναν προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

της πανδημίας COVID-19 στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας των 

ευρωπαίων πολιτών. Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν την παράταση 

των περιόδων συλλογής πρωτοβουλιών    πολιτών    που    

πλήττονται    από    την πανδημία. Τίθονται σε ισχύ νέοι κανόνες 

για  την  Πρωτοβουλία 

Ευρωπαίων Πολιτών – Κανονισμός (ΕΕ) 2019/788. 

 

 

Πίνακας 2: Ιστορικό ECI 

 
Προς το παρόν, η ECI υπάρχει βάσει δύο συνθηκών. Αυτό είναι το άρθρο 11 

παράγραφος 4 της Συνθήκης ΣΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 24 
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παράγραφος 1 της Συνθήκης ΣΛΕΕ για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Άρθρο 11 παράγραφος 4 [5] διαβάζει: 

Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες που είναι υπήκοοι σημαντικού αριθμού 

κρατών μελών μπορούν να αναλάβουν την πρωτοβουλία να καλέσουν την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει κάθε 

κατάλληλη πρόταση για θέματα για τα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι είναι νομική 

πράξη της Ένωσης απαιτείται για τους σκοπούς της εφαρμογής των Συνθηκών. 

Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια τέτοια πρωτοβουλία 

πολιτών καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 24 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

Με τη σειρά του, το άρθρο[6] . Το άρθρο 24 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ έχει ως εξής: 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω 

κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν τις 

διατάξεις για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια 

πρωτοβουλία πολιτών κατά την έννοια του άρθρου 11 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστος αριθμός κρατών 

μελών από τα οποία πρέπει να προέρχονται οι εν λόγω πολίτες. Κάθε πολίτης 

της Ένωσης έχει το δικαίωμα να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 227. Κάθε πολίτης της Ένωσης μπορεί να 

απευθυνθεί στον Διαμεσολαβητή που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 

228. Κάθε πολίτης της Ένωσης μπορεί να απευθύνει επιστολή σε 

οποιοδήποτε από τα θεσμικά όργανα ή φορείς που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο ή στο άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία από 

τις γλώσσες που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν απάντηση στην ίδια γλώσσα . 

 
Οι διατάξεις της Συνθήκης εφαρμόζονται έκτοτε ως κύριες νομικές πράξεις. 

Πρόκειται για τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και 2019/788 και τα 

άρθρα 222 και 230 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου. Αυτό που είναι επίσης 

σημαντικό εδώ να σημειωθεί, είναι ότι σύμφωνα με την έννομη τάξη 

 

5 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:en:PDF 
6https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016E024 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2008%3A115%3A0013%3A0045%3Aen%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016E024
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της ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή και τη 

λειτουργικότητα αυτών των κανονισμών μία φορά κάθε τρία χρόνια. Μέχρι 

τώρα, 6 ΠΠΠ έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στην ΕΕ και οδηγούν σε άμεση 

δράση. Αυτό είναι περίπου το 10% όλων των ΠΠΠ που έχουν πληρωθεί ποτέ, 

με περισσότερο από το 70% από αυτά να συζητούνται στο κοινοβούλιο. Το 

μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η ΕΕ ακούει. 

 
 
 
 

Διαφορές από τα δημοψηφίσματα 

 

 
Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι μια άμεση έκκληση για δράση από 

τους πολίτες προς τα μέσα της ΕΕ. Εφόσον πληρούνται οι παράμετροι και 

ακολουθείται η διαδικασία - αυτό εξηγείται αναλυτικά στη συνέχεια, η βουλή 

πρέπει να συνεδριάσει και να συζητήσει το θέμα. Ουσιαστικά, αυτό επιτρέπει 

στους λαούς της Ευρώπης να καθορίσουν άμεσα την ατζέντα της Ένωσης με 

τον τρόπο που επιθυμούν να πλαισιωθεί. Τα δημοψηφίσματα, από την άλλη 

πλευρά, λειτουργούν ως επί το πλείστον αντίστροφα, δηλαδή η ΕΕ ή τα κράτη 

μέλη παρουσιάζουν το θέμα τους στους πολίτες. Μια άλλη βασική διαφορά 

είναι ότι μέσω δημοψηφισμάτων οι πολίτες ερωτώνται αν πρέπει να 

αποδεχτούν ή να απορρίψουν έναν νόμο, ενώ η ECI ζητά από την ΕΕ να 

δημιουργήσει έναν νόμο και μπορεί να μην ζητήσει να απορρίψει έναν νόμο. 

Τα δημοψηφίσματα παίρνουν επίσης τη μορφή ερώτησης Ναι ή Όχι, 

αποκλείοντας έτσι τη διαμόρφωση του θέματος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

εκτός από τον σκοπό της ΕΕ. 

 
 
 

 
Διαφορές από Αναφορές 

 

 
Τόσο οι Αναφορές όσο και οι ΠΠΔ δρομολογούνται   στην   ίδια φιλοσοφία. 

Λαμβάνουν επίσης τη νομική τους ισχύ μέσω των Συνθηκών και 
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του Κανονισμού ECI (ΕΕ) αριθ. 2019/788 που κατήργησε τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. Ωστόσο, διαφέρουν από πολλές απόψεις. Το πιο θεμελιώδες από αυτό 

είναι ότι οι αναφορές είναι ιδιωτικού χαρακτήρα ενώ οι ΠΠΔ είναι δημόσιες. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ως αναφορά, σε αντίθεση με μια ΠΠΠ, 

πρέπει να επηρεάζει προσωπικά τον αναφέροντα. Δεν χρειάζεται να 

συγκεντρώσουν τις ίδιες υπογραφές και απευθύνονται στη Βουλή και όχι στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
 

Μια ECI διέρχεται από διάφορα στάδια. Αυτό περιλαμβάνει τη συγκρότηση 

Επιτροπής Πολιτών, Εγγραφή, Συλλογή δηλώσεων υποστήριξης, Επαλήθευση 

και πιστοποίηση και τέλος την υποβολή και εξέτασή της. Όλα τα στάδια[7] 

εξετάζονται παρακάτω. 

 
 

 

Επιτροπή Πολιτών 

 

 
Όλες οι ΠΠΠ πρέπει να έχουν διοικητικό όργανο. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι 

ή θα μπορούσαν να είναι μεγάλες πρωτοβουλίες που αφορούν πολύπλοκα 

ζητήματα που θα μπορούσαν να έχουν πολλές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση συνολικά. Επομένως, πρέπει να διαθέτουν μια επιτροπή συναίνεσης 

αποτελούμενη από τουλάχιστον 7 άτομα από επτά διαφορετικά κράτη μέλη, 

ανεξάρτητα από το αν είναι όλοι της ίδιας εθνικότητας, καθώς εδώ έχει 

σημασία η διαμονή. Αυτά τα επτά άτομα πρέπει επίσης να έχουν δικαίωμα 

ψήφου στις εκλογές της ΕΕ. Από αυτή την επιτροπή, ένας εκπρόσωπος και 

ένας αναπληρωτής πρέπει να οριστεί ως το σημείο επαφής για την 

πρωτοβουλία. Αν και αυτά τα άτομα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, τα 

κράτη μέλη μπορούν μεμονωμένα να μειώσουν το ποσοστό αυτό στα 16 εάν 

το επιθυμούν. 

 
 

Εγγραφή 

 

 
Στη συνέχεια, η επιτροπή πρέπει να καταχωρίσει την πρωτοβουλία ενώπιον της 

Επιτροπής. Η βάση μιας αίτησης πρέπει να είναι ο τίτλος, το θέμα, η σύντομη 

περιγραφή, η νομική βάση, οι πληροφορίες για τα μέλη της επιτροπής καθώς 

και οι πηγές υποστήριξης και χρηματοδότησης της εν λόγω πρωτοβουλίας. 

Αυτές είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις και η επιτροπή μπορεί, 

7 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/149/european-citizens-initiative 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/149/european-citizens-initiative


8 https://europa.eu/citizens-initiative/_en 
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εάν το επιθυμεί, να παράσχει πρόσθετα στοιχεία και υποστήριξη. Στη συνέχεια, 

η επιτροπή έχει 2 μήνες για να αποφασίσει εάν θα καταχωρίσει ή όχι αυτήν 

την πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία για εγγραφή πρέπει να πληροί ορισμένες 

διαδικαστικές απαιτήσεις: 

 
1. Να εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να προτείνει 

νομοθεσία, 

2. Να μην είναι επιπόλαιο, καταχρηστικό, ενοχλητικό ή αντίθετο με τις 

αξίες της ΕΕ που περιγράφονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 
 

Συλλογή Δηλώσεων Υποστήριξης 

 

 
Εάν επιτραπεί η καταχώριση της πρωτοβουλίας, η επιτροπή μπορεί να 

ξεκινήσει τη συγκέντρωση υπογραφών. Η απαίτηση του 1 εκατομμυρίου 

υπογραφών πρέπει να εκπληρωθεί σε 1 χρόνο και αυτές μπορούν να 

συγκεντρωθούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η επιτροπή διατηρεί έναν 

ιστότοπο[ 8 ] για την ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών, συνδέοντας τις ΠΠΠ 

με εθνικά πιστοποιημένα συστήματα συλλογής. Αναμένεται ότι ένα κεντρικό 

σύστημα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε επίπεδο ΕΕ το 2021. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι αυτή η συλλογή στήριξης πρέπει να ξεκινήσει εντός έξι μηνών 

από την καταχώριση του ECI. Δεν υπάρχει ζήτηση σε επίπεδο ΕΕ για 

ταυτότητες που να συνοδεύουν τις υπογραφές, αλλά ορισμένα κράτη μέλη 

μπορεί να το απαιτήσουν. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1799 απαιτεί 

επίσης από τα κράτη μέλη να παρέχουν σημεία επαφής υποστήριξης στους 

διοργανωτές των ΠΠΠ, μεταξύ άλλων με την παροχή νομικών συμβουλών. 

 

 
Επαλήθευση και Πιστοποίηση 

https://europa.eu/citizens-initiative/_en
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn8


9 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification 
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Ακολουθεί η Επαλήθευση και Πιστοποίηση της επιτυχούς συλλογής των 

απαραίτητων   υπογραφών. Αυτό    διενεργείται    από    τον    αρμόδιο υπήκοο[ 

9 ] αρχές των κρατών μελών. Οι αρχές περιλαμβάνουν υπουργεία, εκλογικές 

επιτροπές και μητρώα πληθυσμού. Αυτή η διαδικασία επαλήθευσης και 

πιστοποίησης από τις εθνικές αρχές πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τρεις 

μήνες. 

 

 
Υποβολή και Εξέταση 

 

 
Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα βήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η ΠΠΠ 

μπορεί τώρα να υποβληθεί και να εξεταστεί. Η επιτροπή θα κληθεί να υποβάλει 

τα πιστοποιητικά από τις εθνικές αρχές για να επαληθεύσει τον αριθμό των 

υποστηρικτικών δηλώσεων που συγκεντρώθηκαν. Θα κληθεί επίσης να 

δηλώσει οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης έλαβε, συνήθως εισφορές άνω 

των 500 ευρώ. Στη συνέχεια, η επιτροπή θα δημοσιεύσει την ΠΠΠ και θα 

συναντηθεί με τους διοργανωτές παρέχοντάς τους την ευκαιρία να εξετάσουν 

τις λεπτομέρειες της και στη συνέχεια θα κληθούν να την παρουσιάσουν στο 

Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί στη συνέχεια να διεξαγάγει συζήτηση και 

να εγκρίνει ψήφισμα που θα βοηθήσει την ECI να αποκτήσει πολιτική 

υποστήριξη. Η Επιτροπή μπορεί να προετοιμάσει μια νομοθετική πρόταση που 

θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και από εκεί και πέρα ακολουθούνται οι 

συνήθεις πρακτικές για τον τρόπο ψήφισης της νομοθεσίας στην ΕΕ. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn9
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

Μέχρι στιγμής, 6 πρωτοβουλίες ήταν επιτυχείς και 14 βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιάσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και τους 

παράγοντες που οδήγησαν στην επιτυχία τους. 

1. Right2Water 

 

 
Δικτυακός τόπος 

Απάντηση της Επιτροπής 

Αυτή η ΠΠΠ ήταν η πρώτη στην ιστορία της ΕΕ που έγινε επιτυχημένη. Στις 7 

Μαΐου 2013 είχε φτάσει το ελάχιστο απαιτούμενο 1 εκατομμύριο υπογραφές 

και ανερχόταν σε 1.857.605, εκατομμύρια υπογραφές, οπότε είχε φτάσει τους 

12 μήνες της επιτρεπόμενης περιόδου. Τον Δεκέμβριο του 2013 υποβλήθηκε 

στην Επιτροπή και παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2014. 

Ως απάντηση στην πρωτοβουλία, ο οδικός χάρτης του 2015 για την 

αξιολόγηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή. 

Η πρωτοβουλία τώρα[ 10 ] καλεί "την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία για την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την 

αποχέτευση όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη" . Αυτή η ΠΠΠ 

οργανώθηκε κυρίως από ευρωπαϊκά συνδικάτα και στόχευε στο να διασφαλίσει 

ότι η αγορά πηγών νερού από ιδιώτες επενδυτές σε ολόκληρη την Ένωση δεν 

παραβιάζει ή διακυβεύει το δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στο 

πόσιμο νερό. 

Αποτέλεσμα ΠΠΠ 

 
Η Επιτροπή απάντησε υποσχόμενη ενέργειες σχετικά με: 

 
• Διασφάλιση καλύτερης ποιότητας και πιο προσιτού νερού, 

• Διασφάλιση ουδετερότητας όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ύδατος, 

• Αύξηση της διαφάνειας, 

• Μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αναπτυξιακή βοήθεια, 

10 https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_en 

https://www.right2water.eu/
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn10
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_en
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_en


11https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-177-EN-F1-1.Pdf 
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• Προώθηση των συμπράξεων δημόσιου και δημοσίου, 

• Rio+ 20 Παρακολούθηση. 

 
Η Επιτροπή[11] υποσχέθηκε περαιτέρω να λάβει μέτρα ώστε: 

 

• Θα ενισχύσει την εφαρμογή της νομοθεσίας της για την ποιότητα των 

υδάτων, βασιζόμενη στις δεσμεύσεις που παρουσιάζονται στο 7ο ΠΔΠ 

και στο Σχέδιο Υδάτων· 

• θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την οδηγία 

για το πόσιμο νερό, ιδίως ενόψει της βελτίωσης της πρόσβασης σε 

ποιοτικό νερό στην ΕΕ· 

• Θα βελτιώσει τη διαφάνεια για τη διαχείριση δεδομένων αστικών 

λυμάτων και πόσιμου νερού και θα διερευνήσει την ιδέα της συγκριτικής 

αξιολόγησης της ποιότητας του νερού· 

• Θα επιφέρει έναν πιο δομημένο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

μερών σχετικά με τη διαφάνεια στον τομέα των υδάτων· 

• Θα συνεργαστεί με τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες για την παροχή 

ευρύτερου συνόλου σημείων αναφοράς για τις υπηρεσίες ύδρευσης· 

• Θα τονώσει καινοτόμες προσεγγίσεις για αναπτυξιακή βοήθεια (π.χ. 

υποστήριξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης 

ύδρευσης και συμπράξεων δημόσιου και δημοσίου). προώθηση της 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών (π.χ. για τα 

μέσα αλληλεγγύης) και εντοπισμός νέων ευκαιριών για συνεργασία. 

• Θα υποστηρίξει την καθολική πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και 

αποχέτευση ως τομέα προτεραιότητας για τους μελλοντικούς Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

10 
https://www.right2water.eu/ 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-177-EN-F1-1.Pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn11
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2. Ένας από εμάς 

Δικτυακός τόπος 

Απάντηση της Επιτροπής 
 
 

 

Αυτή η ΠΠΠ έφτασε τις 1.896.852 υπογραφές στις 28 Φεβρουαρίου 2014. Η 

δημόσια ακρόασή της πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2014 και οδήγησε, 

στις 28 Μαΐου 2014, στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «Ένας από εμάς». Η πρωτοβουλία στόχευε 

στη θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ που θα περιόριζε την έρευνα για τα 

βλαστοκύτταρα στην Ένωση. Αυτή η ΠΠΠ έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 

την ισχυρότερη υποστήριξη όσον αφορά τις υπογραφές που συγκεντρώθηκαν. 

Ωστόσο, η επιτροπή δεν απάντησε πλήρως στην ECI, γεγονός που οδήγησε 

τον υποστηρικτή της να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο 

τάχθηκε στο πλευρό της επιτροπής. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει 

υποβάλει νομοθετική πρόταση. 

 

 
Αποτέλεσμα ΠΠΠ 

 
Η Επιτροπή[ 12 ] αποφάσισε να μην υποβάλει καμία νομοθετική πρόταση, 

απορρίπτοντας έτσι ουσιαστικά το αίτημα της Πρωτοβουλίας 

 
 
 

 
3. Stop Vivisection 

 
 
 

 
 

 

12https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_608 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn12
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_608
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Δικτυακός τόπος 
 

Απάντηση της Επιτροπής 
 
 

 

Αυτή ήταν η τρίτη επιτυχημένη ΠΠΠ της Ευρώπης. Μέχρι το τέλος της 

δωδεκάμηνης περιόδου της, η πρωτοβουλία είχε συγκεντρώσει 1.326.807 

υπογραφές. Η παρουσίασή του στο κοινοβούλιο της ΕΕ πραγματοποιήθηκε 

στις 11 Μαΐου 2015 και οδήγησε στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 

την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «Stop Vivisection». Η πρωτοβουλία 

στόχευε στη διασφάλιση νομοθεσίας που να απαγορεύει τη χρήση ζώων στην 

ιατρική έρευνα. Αυτός ο στόχος, ωστόσο, δεν επιτεύχθηκε. 

Αποτέλεσμα ΠΠΠ 

 
Η Επιτροπή[13] απάντησε υποσχόμενος δράση σχετικά με: 

 

• Επιτάχυνση της προόδου στα Three Rs μέσω της ανταλλαγής 

γνώσεων, 

• Ανάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογή νέων εναλλακτικών προσεγγίσεων, 

• Επιβολή της συμμόρφωσης με την αρχή των Τριών R και ευθυγράμμιση 

της σχετικής τομεακής νομοθεσίας, 

• Συμμετοχή σε διάλογο με την επιστημονική κοινότητα. 

 
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θα υποβάλει νομοθετική πρόταση. Η ισχύουσα οδηγία 

2010/63/ΕΕ στοχεύει ήδη στην ενδεχόμενη σταδιακή κατάργηση των μελετών 

σε ζώα. 

4. Απαγόρευση της γλυφοσάτης και προστασία των ανθρώπων και 

του περιβάλλοντος από τοξικά φυτοφάρμακα 

 

 
 
 

13 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/EN/3-2015-3773-EN-F1-1.PDF 

      Ιστοσελίδα 

Απάντηση της Επιτροπής 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn13
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/EN/3-2015-3773-EN-F1-1.PDF
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_en
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Σύμφωνα με τους διοργανωτές της, αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 

(ECI) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει στα κράτη μέλη την 

απαγόρευση του glyphosate, να μεταρρυθμίσουν τη διαδικασία έγκρισης 

φυτοφαρμάκων και να θέσουν σε όλη την ΕΕ υποχρεωτικούς στόχους μείωσης 

για τη χρήση φυτοφαρμάκων . Υποβλήθηκε[14] προς την Επιτροπή στις 6 

Οκτωβρίου 2017 είχε συγκεντρώσει 1.070.865 υπογραφές. Η πρωτοβουλία 

οδήγησε την Επιτροπή να συμφωνήσει να υποβάλει νομοθετική πρόταση για 

την αύξηση της διαφάνειας και της ποιότητας στην αξιολόγηση των 

φυτοφαρμάκων και την ανεξαρτησία των σχετικών επιστημονικών μελετών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγησή τους, ενώ υποσχέθηκε να αναθεωρήσει 

την εφαρμογή της οδηγίας της Επιτροπής για την αειφόρο χρήση. 

 
 
 
 
 

 
Αποτέλεσμα ΠΠΠ 

 
Η Επιτροπή[15] απάντησε υποσχόμενος ενέργειες σχετικά με: 

 

• Διαφάνεια που σχετίζεται με μελέτες που χρησιμοποιούνται για 

επιστημονική αξιολόγηση, 

• Ανάθεση μελετών από δημόσιες αρχές, 

• Κατανομή του κράτους μέλους που διενεργεί την αρχική αξιολόγηση, 

• Μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, 

• Καθορισμός στόχων υποχρεωτικών μειώσεων για τη χρήση 

φυτοφαρμάκων, 

• Η Επιτροπή αρνήθηκε να θεσπίσει νομοθεσία που να απαγορεύει τη 

χρήση του glyphosate. 

 
 

14 https://europa.eu/citizens-initiative-forum/sites/default/files/2020-01/SEC-17 

001_success_story_stop_glyphosate_EN.pdf 
15 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART- 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn15
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF


1.PDF 

21 

 

 

 
 

5. Safepack μειοψηφίας 
 
 

 

Δικτυακός τόπος 

Απάντηση της Επιτροπής 

 
 
 
 

Αυτή η πρωτοβουλία ήταν μάλλον αμφιλεγόμενη καθώς 2 από τις 11 προτάσεις 

της μπλόκαραν από την Επιτροπή. Στόχος του ήταν να βελτιώσει την 

προστασία που παρέχεται σε άτομα εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων 

ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία. Η 

πρωτοβουλία16 υποβλήθηκε στην Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2020, έχοντας 

συγκεντρώσει 1.123.422 υπογραφές. Η δημόσια ακρόασή του με το 

Κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και ένα σχετικό 

ψήφισμα του Κοινοβουλίου οδήγησε σε ανακοίνωση της Επιτροπής και σε ένα 

ευρύ φάσμα μέτρων[17] ληφθεί σε σχέση με αυτό. 

Αποτέλεσμα 

 
Η Επιτροπή[18] απάντησε με υποσχόμενες ενέργειες σε σχέση με την πρόταση 

της πρωτοβουλίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα: 

 

• Παρακολουθεί στενά την εφαρμογή ορισμένων πρωτοβουλιών της ΕΕ 

που έχουν εγκριθεί από το 2017, οι οποίες περιλαμβάνουν πτυχές που 

αναφέρονται στην Πρωτοβουλία Πολιτών, 

• Να συνεχίσει να παρακολουθεί έργα που αφορούν περιφερειακές ή 

μειονοτικές γλώσσες και να αναλύει τον πιθανό αντίκτυπό τους στις 

πολιτικές στις ενδιαφερόμενες χώρες, 

 
 
 

16 https://europa.eu/citizens-initiative/minority-safepack-one-million-signatures-diversity- 

europe_en 
17https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=3&year=2021&number=1 

71& version=F 
18 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2021/EN/C-2021-171-F1-EN-MAIN-PART- 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn17
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn18
https://europa.eu/citizens-initiative/minority-safepack-one-million-signatures-diversity-europe_en
https://europa.eu/citizens-initiative/minority-safepack-one-million-signatures-diversity-europe_en
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2021/EN/C-2021-171-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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• Διατήρηση και ανάπτυξη συνεργασίας μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και παροχής 

υποστήριξης της Επιτροπής στα κράτη μέλη, 

• Έναρξη διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη με τον οπτικοακουστικό 

τομέα προκειμένου να συζητηθούν συγκεκριμένοι τρόποι για την 

προώθηση της κυκλοφορίας του οπτικοακουστικού περιεχομένου και τη 

βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτό, 

• Να παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή των κανόνων για την προώθηση 

ευρωπαϊκών έργων, με βάση τις εκθέσεις των κρατών μελών, 

• Συνέχιση της παροχής καθοδήγησης, εάν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων τους για την προώθηση 

των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και 

του πολιτισμού τους. 

Η επιτροπή δεν θεώρησε αναγκαία μια νομοθετική πράξη. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

6. Τέλος στην Εποχή του Κλουβιού 
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Δικτυακός τόπος 

 

 
 

 

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πάνω από 300 εκατομμύρια εκτρεφόμενα ζώα    

υποφέρουν σε κλουβιά σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι σκληρό, περιττό και 

δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Το κίνημα επιδιώκει την πλήρη απαγόρευση των 

κλουβιών. Η πρωτοβουλία συγκέντρωσε σχεδόν 1,4 εκατομμύρια υπογραφές 

το 2020 και μια συνάντηση ανάμεσα στην Επιτροπή έλαβε χώρα στις 30 

Οκτωβρίου 2020, με μια δημόσια συζήτηση στο  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  στις 

15 Απριλίου 2021. Η πρωτοβουλία στοχεύει να διασφαλίσει την απαγόρευση 

της εκτροφής ζώων σε κλουβιά στην Ένωση.  
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Αποτέλεσμα ΠΠΠ 

 
Τον Ιούνιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε στην σταδιακή απαγόρευση της χρήσης 

κλουβιών για την εκτροφή ζώων σε όλη την Ευρώπη! Πάνω από 170 Οργανισμοί και 

ενδιαφερόμενοι πολίτες από όλη την Ευρώπη ένωσαν τις δυνάμεις τους για την επιτυχία της 

πρωτοβουλίας «Τέλος στην Εποχή του Κλουβιού».  

 

Η σκληρή δουλειά που εκτείνεται σε διάστημα 3 ετών κατέληξε σε μια σημαντική νίκη και 

ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 30 Ιουνίου 2021 για την αναθεώρηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ με τη δέσμευση: 

• Υποβολή νομοθετικής πρότασης έως τα τέλη του 2023 για τη σταδιακή κατάργηση 

και τελική απαγόρευση της χρήσης κλουβιών για κότες, μητέρες - γουρούνια, 

μοσχάρια, κουνέλια, πάπιες, χήνες και άλλα εκτρεφόμενα ζώα 

• Σταδιακή κατάργηση της χρήσης κλουβιών για εκτρεφόμενα ζώα σε όλη την 

Ευρώπη έως το 2027  

• Να γίνει σαφές ότι όλα τα εισαγόμενα προϊόντα στην ΕΕ συμμορφώνονται με τα 

μελλοντικά πρότυπα χωρίς κλωβούς 

• Εφαρμογή συστημάτων κινήτρων και οικονομικής στήριξης στους ευρωπαίους 

αγρότες κατά τη μετάβαση στην εκτροφή χωρίς κλωβούς. 

 

Αυτό το μνημειώδες γεγονός σηματοδοτεί μια συντριπτική νίκη για τα 1,4 εκατομμύρια 

πολίτες της ΕΕ που έκαναν τη φωνή τους να ακουστεί και μετέφεραν τον αγώνα τους 

στους νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε που υψώνετε τη φωνή σας 

για λογαριασμό των ζώων. 

 

 
Κριτική της ECI 

 

 
Το ECI είναι πράγματι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ενεργό συμμετοχή 

του πολίτη. Επιτρέπει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αισθάνονται 

πιο ενδυναμωμένοι. Συνδέεται με την ιδέα της ιθαγένειας της ΕΕ, τους συνδέει με 

έναν κοινό στόχο, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον ότι η φωνή τους θα ακουστεί. 

Ακόμη και αν δεν απαντηθεί όπως αναμενόταν, η καθαρή πολιτική πίεση 1 

εκατομμυρίου υπογραφών από όλη την ΕΕ ενημερώνει τα θεσμικά όργανα και 

τις εκτελεστικές θέσεις της ΕΕ και των κρατών μελών για την επικείμενη 
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αλλαγή και τις προσδοκίες των λαών τους. 

Ωστόσο, η ECI δεν είναι χωρίς ελαττώματα. Το κύριο θέμα φαίνεται να είναι 

ότι οι άνθρωποι «δεν αισθάνονται ότι φτάνει αρκετά βαθιά για την 

πραγματοποίηση της αλλαγής, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια 

προσπάθεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης ΠΠΠ. Οι 

εταίροι του έργου επικοινώνησαν με ορισμένους από τους διοργανωτές 

επιτυχημένων και συνεχιζόμενων ΠΠΠ για να λάβουν τις απόψεις τους επί του 

θέματος. Έγινε μια εισαγωγή του έργου και των στόχων του με τους 

συμμετέχοντες να ζητήσουν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για το 

θέμα. Για τον Schwartz, Ευρωπαίο συντονιστή του Stop Glyphosate, το θέμα 

είναι ξεκάθαρο. Σύμφωνα με τον David: 

Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για μια 

πρωτοβουλία εθελοντών χωρίς πολύ σημαντική χρηματοδότηση να πετύχει τη 

συλλογή των απαραίτητων υπογραφών για μια επιτυχημένη ΠΠΠ. Επιπλέον, 

πιστεύω ακράδαντα ότι η ΠΠΠ έχει αποδειχθεί ένα αρκετά άσκοπο εργαλείο, 

που βασικά δεσμεύει τους ευρωπαίους πολίτες να καταβάλουν τεράστιες 

προσπάθειες που εγγυάται τίποτα περισσότερο από μια αναγνώριση από την 

Επιτροπή… Σχετικά με την πρόσφατη επιτυχημένη ΠΠΠ Safepack μειοψηφίας, 

η Επιτροπή δεν θα προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια . 
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Για τον Benoît Marcoux, διοργανωτή των συνεχιζόμενων ΕΚΠ Ψηφοφόροι 

χωρίς Σύνορα εξακολουθούν να λειτουργούν. Σύμφωνα με τον Benoît, ακόμη 

και αν δεν είναι επιτυχής, μια ΠΠΠ εξακολουθεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο 

στο οπλοστάσιο εκείνων των ανθρώπων που επιθυμούν να φέρουν την αλλαγή. 

Ωστόσο, δεν είναι το μόνο και απλώς δηλώνοντας μια ΠΠΠ, πολλοί άνθρωποι, 

με επιρροή επίσης, συνεργάζονται για να επιφέρουν αυτήν την αλλαγή μέσω 

διαφορετικών καναλιών. Εξάλλου: 

Προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια συμμαχία εθελοντών, τακτικών πολιτών, 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πολιτικών, θεσμών που 

υπερασπίζονται τα ίδια δικαιώματα και αξίες που προωθούμε εμείς. Χάρη σε 

αυτές τις συμμαχίες (το θέμα της πρωτοβουλίας μας είναι αρκετά δημοφιλές στη 

φούσκα των Βρυξελλών και έχει λάβει την υποστήριξη ατόμων ή ομάδων με 

επιρροή) θέσαμε την πρωτοβουλία μας στην ημερήσια διάταξη και 

δημιουργήσαμε μια συζήτηση για το δικαίωμα ψήφου των Ευρωπαίων χώρα 

διαμονής τους… Ένα άλλο πράγμα είναι να γνωρίζετε τους στόχους σας. Οι 

υπογραφές 1M είναι πολύ μακριά, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να 

βάλετε την πρότασή σας στην ημερήσια διάταξη. Είναι απαραίτητο να 

αξιολογήσετε τους καλύτερους τρόπους για να επιτύχετε αποτελέσματα μερικές 

φορές φτάνοντας το εκατομμύριο, μερικές φορές όχι . 

Το θέμα είναι πράγματι μια από τις πολλές ερμηνείες και απόψεις. Ανεξάρτητα 

από τη θέση σας, ωστόσο, μερικά πράγματα παραμένουν ξεκάθαρα. Οι ΠΠΠ 

δημιουργούν μια δυναμική συνεργασίας. Είναι επίσης σχετικά νέα και 

εξακολουθούν να εξελίσσονται. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματά τους 

παραμένουν ακόμη πλήρως κατανοητά. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΠ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

 
Ο συντονισμός μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Πολίτες» είναι ένα 

πολύπλοκο έργο που απαιτεί επαρκή αριθμό ανθρώπινων πόρων για την 

προετοιμασία της εφαρμογής του. Μία από τις πιο απαιτητικές φάσεις σε μια 

ΠΠΠ είναι η συλλογή δηλώσεων υποστήριξης. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, οι διοργανωτές τέτοιων πρωτοβουλιών πρέπει να 

συγκεντρώσουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο υπογραφές εντός ενός έτους, 

από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό απαιτεί ένα 

μεγάλο δίκτυο για να είναι επιτυχές που μπορεί να γίνει με την υποστήριξη 

εθελοντών. Για να είναι αποτελεσματική, μπορεί να ξεκινήσει μια συνεργασία 

με διάφορες οργανώσεις, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν το έργο 

παρέχοντας εθελοντές. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο τέτοιες 

οργανώσεις πρέπει να συνεργάζονται με εθελοντές, εστιάζοντας στη θεωρία 

διαχείρισης """"""Διαχείριση εθελοντών σε 9 βήματα""""". 

1. Προετοιμασία της οργάνωσης για εθελοντική συμμετοχή 

Η προετοιμασία της οργάνωσης πριν από την έναρξη του συντονισμού μιας 

ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Πολίτες» που περιλαμβάνει εθελοντές είναι μια 

ουσιαστική πτυχή, που αποτελεί τη βάση για τα επόμενα βήματα και είναι 

σημαντικό να διατεθούν πόροι για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της φάσης. 

Ωστόσο, η πρακτική έχει δείξει ότι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για 

τη σωστή προετοιμασία θα βοηθήσει στη μείωση των μεταγενέστερων 

κινδύνων. 

 

Καθώς η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση μιας ανάγκης ή ενός 

προβλήματος εντός της κοινωνίας, ενώ οι πόροι του οργανισμού είναι 

περιορισμένοι, οδηγεί σε περιορισμούς στην επίτευξη της αποστολής του. Η 

συμμετοχή εθελοντών στη δραστηριότητά της βοηθά την οργάνωση να 

επιτύχει τους στόχους της και να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία και τη 

διαθεσιμότητα χρόνου των ανθρώπων που αποφασίζουν να προσφερθούν 

εθελοντικά για τον σκοπό τους. Επομένως, η αποστολή, το όραμα και οι αξίες 

της πρωτοβουλίας πρέπει να είναι σαφείς, καθώς θεωρούνται ουσιαστικός 
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παράγοντας για τη στρατολόγηση εθελοντών. Η αποστολή είναι μια δήλωση 

που περιγράφει τον σκοπό της, μια δήλωση του απώτερου στόχου της, ενώ 

το όραμα περιγράφει με ενθουσιασμό, την επιθυμητή μελλοντική κατάσταση 

του προβλήματος ή την ανάγκη που αντιμετωπίζει η πρωτοβουλία. Οι αξίες 

είναι τα βασικά στοιχεία των ανθρώπων πίσω από την πρωτοβουλία, κάτι με το 

οποίο όλοι ταυτίζονται και τους καθοδηγούν σε όλη τη δραστηριότητά τους. 

 

Η οργάνωση πρέπει να προσδιορίσει πώς η συμμετοχή εθελοντών συμβάλλει 

στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί κατά την έναρξη μιας τέτοιας 

πρωτοβουλίας. Μόλις αυτό καθοριστεί και ξεκαθαρίσει τα μέλη, μπορούν να 

εξετάσουν τα επόμενα στοιχεία, όπως η ανάλυση των πιθανών δαπανών και 

κινδύνων, καθώς και τα οφέλη που θα φέρουν οι εθελοντές. Τα έξοδα που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι τα οικονομικά με την οργανωτική υποστήριξη 

για τις εθελοντικές δραστηριότητες (που καλύπτουν τα υλικά που απαιτούνται 

για την υλοποίηση της δραστηριότητας, τα έξοδα μεταφοράς από και προς την 

τοποθεσία της δραστηριότητας και μερικές φορές τρόφιμα και ποτά), τα έξοδα με 

το προσωπικό που συμμετέχει στον συντονισμό των «εθελοντών» και ο χρόνος 

που αφιερώνεται στη διαχείριση της πρωτοβουλίας. Οι πιο συχνοί κίνδυνοι που 

συνδέονται με τη διαχείριση «εθελοντών» είναι η έλλειψη κινήτρων ή 

εμπειρίας, καθώς και πιθανή αναποτελεσματική διαχείριση και επικοινωνία. 

Ωστόσο, μια καλή προετοιμασία και προγραμματισμός κατά τη διάρκεια αυτής 

της φάσης επιτρέπει στην οργάνωση να ξεπεράσει αυτούς τους κινδύνους και 

να επιτύχει στη διαχείριση των εξεταζόμενων δαπανών. Όσον αφορά τα 

οφέλη από τη συμμετοχή εθελοντών στο συντονισμό μιας ΠΠΠ, αυτά είναι: η 

δέσμευση ενός πιο διαφορετικού φάσματος δεξιοτήτων, εμπειρίας και 

γνώσεων, προσέγγιση περισσότερων υποστηρικτών, συλλογή υπογραφών πιο 

αποτελεσματική και αποδοτική, προώθηση της πρωτοβουλίας μεταξύ 

διαφορετικών κοινοτήτων κ.λπ. 

 

 
I. Ανάλυση αναγκών και διαθέσιμοι πόροι: αναφέρεται στον προσδιορισμό 

των αναγκών της οργάνωσης (συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για 

συμμετοχή εθελοντών), καθώς και στους διαθέσιμους πόρους της οργάνωσης 
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(οικονομικές, τεχνογνωσίας, κ.λπ.). Αυτό το βήμα χρησιμεύει ως αφετηρία για 

τον προσδιορισμό των μελλοντικών εργασιών του εθελοντή. 

 

Για να ξεκινήσετε μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία πρέπει να αναλύσετε με 

συστηματικό τρόπο τι χρειάζεται. Όσον αφορά το όραμα και τον στόχο της 

πρωτοβουλίας σας, πρέπει να αναλύσετε και να προσδιορίσετε: ποια είναι η 

παρούσα κατάσταση σε αυτό το θέμα και πώς θα πρέπει να είναι στο μέλλον. 

Σημασία: τι θα είναι διαφορετικό, εάν η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι 

επιτυχής. Σε αυτό το βήμα, θα πρέπει να διεξαχθεί μια αξιολόγηση της 

τρέχουσας απόδοσης του «οργανισμού», ενώ αμφισβητούνται πτυχές όπως η 

ικανότητα να προσεγγίζει από μόνος του τους υποστηρικτές. 

 
Στη συνέχεια, θα πρέπει να τεθούν οι προσδοκίες για τα στοιχεία που 

αναλύθηκαν. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το βήμα, πραγματοποιείται σύγκριση 

μεταξύ της τρέχουσας και της επιθυμητής κατάστασης της οργάνωσης, 

εντοπίζοντας τις αιτίες που σχετίζονται με τις πιθανές διαφορές. Εάν 

επιθυμείται να αυξηθεί η ικανότητα, να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης 

εργασίας ή να επιτραπεί στο προσωπικό να επικεντρωθεί σε πιο σημαντικά 

καθήκοντα, ο οργανισμός μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής 

εθελοντών στο έργο του, ως μέρος του συντονισμού μιας ΠΠΠ. Εάν αυτό 

συμφωνηθεί από τη διοίκηση, είναι σημαντικό να αξιολογηθούν οι διαθέσιμοι 

πόροι εντός της οργάνωσης που μπορούν να υποστηρίξουν το πρόγραμμα. 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: 

 

• περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται για τους εθελοντές - περιλαμβάνει 

υλικά, ηλεκτρονικές συσκευές, εφαρμογές λογισμικού και χώρο για την 

εκτέλεση της δραστηριότητάς τους· 

• διαθέσιμο προσωπικό - για συντονισμό, υποστήριξη και μεταφορά 

τεχνογνωσίας. 

• οικονομικούς πόρους - για την υποστήριξη ενδεχόμενων οργανωτικών 

δαπανών. 

 

II. Διευκρίνιση του προγράμματος εθελοντισμού: περιλαμβάνει τον 

καθορισμό της αποστολής, των στόχων και του σχεδίου δράσης για την 

πρωτοβουλία, τις περιγραφές θέσεων εργασίας για τους εθελοντές και για τον 
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συντονιστή «εθελοντών». Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εθελοντισμού 

ξεκινά με τον καθορισμό της αποστολής και των στόχων του. Η αποστολή του 

προγράμματος θα πρέπει να αντιμετωπίζει την ικανοποίηση μιας ανάγκης ή την 

επίλυση ενός προβλήματος ως μέρος της αιτίας που υποστηρίζεται. Θα πρέπει 

να περιλαμβάνει το γενικό εύρος της πρωτοβουλίας, τα μέσα (δράσεις, 

υπηρεσίες) που θα οδηγούσαν στην επιτυχία της, ακολουθούμενα από το 

σύνολο των αξιών στις οποίες βασίζεται. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 

αναπτυχθούν αρκετοί στόχοι που σχετίζονται με το πρόγραμμα, καθώς 

επιτρέπει στον οργανισμό να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά του, κατά 

τη φάση κλεισίματος. Οι στόχοι πρέπει να διατυπώνονται με ΕΞΥΠΝΟ τρόπο 

και να ξεκινούν από την ανάλυση προβλημάτων και αναγκών. Θα πρέπει να 

υπογραμμίζουν τους δικαιούχους και την προστιθέμενη αξία του 

προγράμματος και να αναφέρονται σε πτυχές όπως η πρόσληψη εθελοντών, 

το είδος των δραστηριοτήτων ή η οργανωτική ανάπτυξη κ.λπ. 

 

Specific ΕΙΔΙΚΑ 

Μeasurable ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ 

Achievable ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΑ 

Relevant ΣΧΕΤΙΚΑ 

Time-bound ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΈΝΑ 

 
Δομή: Προς (θετικό ρήμα)… (συγκεκριμένο αντικείμενο/δεδομένα)… 

(λεπτομέρειες) 

Θετικά ρήματα: ενισχύω, ενδυναμώνω, βελτιώνω, υποστηρίζω, αυξάνω, 

μειώνω, μεγαλώνω κ.λπ. 

 

Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, ο υπεύθυνος πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει να 

εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει όλες τις 

δραστηριότητες που απαιτούνται, ακολουθώντας τη λογική και χρονολογική 

τους σειρά, από την προετοιμασία του προγράμματος έως την αξιολόγηση και 

το κλείσιμό του. Θα πρέπει να αναθέσει στο(τα) υπεύθυνο(α) πρόσωπο(α) να 
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αναλάβουν αυτές τις δραστηριότητες, καθώς και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, τη διάρκειά τους και το κόστος που προκύπτει. 

 

Σε αυτό το βήμα είναι σημαντικό να αποφασίσετε για τον συντονιστή 

«εθελοντών». Αυτό το άτομο μπορεί να είναι κάποιος από τον οργανισμό ή να 

προσληφθεί από έξω από αυτόν, ανάλογα με το μέγεθος του προγράμματος 

και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους για την υλοποίησή του. Ο 

συντονιστής «εθελοντών» θα είναι ο κύριος υπεύθυνος της διαχείρισής τους 

και περιλαμβάνει καθήκοντα όπως: 

 

• στρατολόγηση και επιλογή εθελοντών· 

• εξασφάλιση της κατάλληλης υποστήριξης και κατάρτισης για τους 

εθελοντές· 

• εξασφάλιση συνεχούς συντονισμού των εθελοντικών δραστηριοτήτων 

(προετοιμασία, επίβλεψη, παρακολούθηση, αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τους εθελοντές)· 

• επικοινωνία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς (εντός και εκτός 

του οργανισμού)· 

• παροχή συμβουλών και πληροφοριών σε εθελοντές μέσω συναντήσεων 

πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεφωνικής επικοινωνίας και επικοινωνίας μέσω 

email (και όχι μόνο). 

• διαχείριση προϋπολογισμών και πόρων, συμπεριλαμβανομένης της 

επιστροφής εξόδων· 

• την ενημέρωση με τη νομοθεσία και την πολιτική που σχετίζονται με τον 

εθελοντισμό· 

• τη διατήρηση βάσεων δεδομένων και την ανάληψη οποιωνδήποτε άλλων 

διοικητικών καθηκόντων· 

• ενημέρωση των εθελοντών για την πρόοδο της πρωτοβουλίας. 

 
Μόλις επιλεγεί ο συντονιστής «εθελοντών», μαζί με τον υπεύθυνο του 

προγράμματος, θα εργαστούν στην περιγραφή της θέσης εργασίας των 

εθελοντών. Θα αποφασίσουν για τις δραστηριότητες, καθώς και για τη 

διάρκειά τους, της εθελοντικής εργασίας και θα καταλήξουν σε ένα έγγραφο 

που θα χρησιμεύσει τόσο στην πρόσληψη «εθελοντών», αλλά και στην 

υπογραφή των συμβάσεων εθελοντισμού. Θα περιλαμβάνει: 



32 

 

 

• το όνομα και τη θέση του εθελοντή· 

• ο σκοπός της θέσης που δημιουργήθηκε· 

• τις κύριες ευθύνες του εθελοντή· 

• σε ποιον αναφέρεται ο εθελοντής; 

• Απαιτήσεις (απαιτούνται γνώσεις, δεξιότητες, προηγούμενη εμπειρία). 

• αξιολόγηση (μέσα αξιολόγησης για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα). 

• εκπαίδευση (ποιες ικανότητες θα αναπτύξει ο εθελοντής)· 

• διάρκεια της σύμβασης και χρόνος που απαιτείται εβδομαδιαία· 

• το πρόγραμμα εθελοντών (για τις εθελοντικές δραστηριότητες). 

• οφέλη (τι θα αποκομίσει ο εθελοντής από αυτή την εμπειρία). 

 
III. Προετοιμασία των μελών της οργάνωσης για τη συμμετοχή εθελοντών 

(υπάλληλοι, συμβούλιο) 

 

Πριν προχωρήσουν, τα μέλη της οργάνωσης θα πρέπει να είναι 

προετοιμασμένα και να μάθουν πώς να συνεργάζονται με εθελοντές, ποιες 

είναι οι ανάγκες τους και πώς μπορούν να τους υποστηρίξουν. Η σχέση μεταξύ 

των εθελοντών και του αμειβόμενου προσωπικού είναι απαραίτητη για τον 

καθορισμό των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται και η δημιουργία ισχυρής 

σύνδεσης μεταξύ τους είναι μια σημαντική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη 

από τον συντονιστή «εθελοντών». Επομένως, μια καλή προετοιμασία 

περιλαμβάνει επίσης την κατανόηση της στάσης των μελών της οργάνωσης 

απέναντι στη συμμετοχή εθελοντών στη δραστηριότητα της οργάνωσης. Αυτό 

μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω συνέντευξης είτε μέσω 

ερωτηματολογίου και θα πρέπει να αναφέρεται στις ακόλουθες πτυχές: 

Η εμπειρία των «μελών» στην εργασία με εθελοντές: 

 
• εάν επέβλεπαν ποτέ εθελοντές στο παρελθόν· 

• αν είχαν εργαστεί ποτέ μαζί με εθελοντές στο παρελθόν. 

• εάν συμμετείχαν προσωπικά σε εθελοντικές δραστηριότητες στο 

παρελθόν· 
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Η στάση των «μελών» απέναντι στη συμμετοχή των «εθελοντών» στη 

δραστηριότητα του οργανισμού: 

 
• τις δραστηριότητες ή τα καθήκοντα στα οποία πιστεύουν ότι «δεν πρέπει 

να συμμετέχουν οι εθελοντές». Γιατί; 

• το είδος της εκπαίδευσης στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν οι 

εθελοντές, πριν ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους εντός του 

οργανισμού. 

 

 
Οι πιθανοί φόβοι των «μελών» σχετικά με τη συμμετοχή «εθελοντών» στην 

οργάνωση: 

 
• πιθανές προβλεπόμενες δυσκολίες (σχετικά με την ανάληψη ευθύνης, τη 

διασφάλιση ποιότητας)· 

• πιθανούς φόβους που σχετίζονται με την απώλεια της δουλειάς κάποιου. 

 

 
Αφού αξιολογηθεί η στάση τους, ο υπεύθυνος προγράμματος θα πρέπει να 

εξετάσει το ενδεχόμενο προετοιμασίας των εργαζομένων της οργάνωσης 

προκειμένου να καλωσορίσει τους εθελοντές και να τους εντάξει στην εργασία  

τους. Η προετοιμασία τους μπορεί να γίνει με διάφορα μέσα: από απλές 

ατομικές συζητήσεις, σε συναντήσεις ή εκπαιδεύσεις, σε κάθε περίπτωση, τα 

μέλη της οργάνωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξοικειωμένα με: 

 
• Τι είναι ο εθελοντισμός; Νόμος για τον εθελοντισμό; 

• Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι αποφασίζουν 

να γίνουν εθελοντές. 

• Τα πιο συχνά οφέλη, που αναζητούν οι εθελοντές. 

• Οφέλη και κίνδυνοι για τον οργανισμό. 

• Τεχνικές παρακίνησης; 

• Κατανόηση των διαφορών μεταξύ ενός αμειβόμενου μέλους του 

προσωπικού και ενός εθελοντή. 
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• Οι διαδικασίες της οργάνωσης που σχετίζονται με την εθελοντική 

εργασία. 

 

 
Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε συναδέλφους σχετικά με τα 

πιθανά καθήκοντα των μελλοντικών εθελοντών. Η συμμετοχή τους σε αυτή τη 

διαδικασία παρέχει σε όλους καλύτερη κατανόηση του ρόλου των 

«εθελοντών» στην εφαρμογή της ΠΠΠ και τους εμπλέκει στη λήψη 

αποφάσεων. 

 
IV . Προετοιμασία της κουλτούρας οργάνωσης (πολιτικές, διαδικασίες, 

έντυπα: περιγραφή εργασίας εθελοντή, συμβάσεις, χρονοδιαγράμματα, 

διαδικασίες ασφάλειας και ασφάλειας κ.λπ.) 

 
Η αποτελεσματική διαχείριση εθελοντών απαιτεί την προετοιμασία της 

οργάνωσης για την υποδοχή των εθελοντών, αφού αναπτύξει ένα σύνολο 

εγγράφων, κανόνων και διαδικασιών που θα βοηθούσαν όλους να κατανοήσουν 

τον ρόλο τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους. Αυξάνουν την 

αποτελεσματικότητα, διασφαλίζοντας ότι κάθε εθελοντής κατανοεί τι πρέπει να 

κάνει σε συγκεκριμένες καταστάσεις ή σε ποιον να απευθυνθεί. Η παρουσίαση 

των διαδικασιών, καθώς και των προσδοκιών σας προς τους εθελοντές, μπορεί 

να γίνει μέσω επίσημων συζητήσεων, παρουσιάσεων, ενός φυλλαδίου ή μιας 

ηλεκτρονικής κατευθυντήριας γραμμής. 

 
2. Πρόσληψη εθελοντών 

Μόλις εντοπιστούν οι ανάγκες του οργανισμού και διαμορφωθεί η περιγραφή 

της      θέσης      εργασίας,      το επόμενο      βήμα      είναι      η      πρόσληψη 

«εθελοντών». Σύμφωνα με τις ανάγκες που προσδιορίζονται και το πλαίσιο, η 

προσέγγιση στρατηγικής πρόσληψης μπορεί να είναι διαφορετική σε διάφορες 

καταστάσεις, αλλά με τον ίδιο στόχο: την εύρεση των καταλληλότερων 

ατόμων για τη διαθέσιμη θέση. Ενώ το κάνει αυτό, το άτομο που είναι 

υπεύθυνο για τη διαδικασία πρόσληψης πρέπει να βεβαιωθεί ότι 

ικανοποιούνται τόσο οι ανάγκες του οργανισμού όσο και του εθελοντή. Μια 



35 

 

 

αποτελεσματική στρατολόγηση «εθελοντών» δεν εστιάζει στο να πείσει τους 

ανθρώπους να κάνουν κάτι που δεν τους ενδιαφέρει, αλλά μάλλον στο να 

δείξουν την ευκαιρία σε όσους έχουν ήδη το κίνητρο να εμπλακούν. 

 
Οι άνθρωποι αποφασίζουν να γίνουν εθελοντές για πολλούς λόγους, οι οποίοι 

διαφέρουν ανάλογα με τα κίνητρά τους. Όταν αρχίζουμε να σχεδιάζουμε τη 

στρατηγική μας για τη στρατολόγηση, θα πρέπει να εξετάσουμε στην 

επικοινωνία μας τους περισσότερους τύπους πηγών κινήτρων που μπορεί να 

έχουν οι άνθρωποι. Αυτά περιλαμβάνουν: 

 
• να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία· 

• να κοινωνικοποιηθούν και να κάνουν νέους φίλους. 

• να γνωρίσουν σημαντικά άτομα στην κοινότητα· 

• να αναπτύξουν ή να εξασκήσουν δεξιότητες· 

• να αποκτήσουν εμπειρία που θα τους βοηθούσε να βρουν δουλειά· 

• να δοκιμάσετε τα νερά πριν κάνετε μια αλλαγή καριέρας. 

• να βγεις από το σπίτι και να ξεφύγεις από την πλήξη. 

• να νιώθεις μέλος μιας ομάδας. 

• να εκφράσει μια θρησκευτική ή φιλοσοφική πεποίθηση· 

• οι υπολοιποι. 

 
 
 

Ο εθελοντισμός μπορεί να θεωρηθεί ως δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, 

παρόμοια με ένα παιχνίδι, επομένως, προκειμένου να προσελκύσει και να 

κρατήσει εθελοντές, η συμμετοχή τους θα πρέπει να τους φέρει παρόμοια 

επιτεύγματα: ικανοποίηση, πρόκληση, ανταμοιβή ή επίτευγμα. Επιπλέον, για 

να διατηρήσουν τα κίνητρά τους στο πρόγραμμα, οι εθελοντές αναζητούν τις 

ακόλουθες πτυχές, που είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη κατά τον 

σχεδιασμό της θέσης τους: 

 
Ιδιοκτησία - αίσθηση προσωπικής ευθύνης για κάτι. 

Εξουσία σκέψης - ικανότητα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
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Ευθύνη για τα αποτελέσματα - διασφάλιση ότι οι εθελοντές θεωρούνται 

υπεύθυνοι για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, όχι μόνο 

εκτελώντας διάφορα καθήκοντα που δίνονται από τον προϊστάμενό τους. 

Διατήρηση βαθμολογίας - μέτρηση της απόδοσης των «εθελοντών» και 

παροχή ανταμοιβών. 

 
Η πρώτη επαφή του οργανισμού με τον εθελοντή γίνεται κατά τη φάση της 

στρατολόγησης. Η ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στην παρασκευή του οδηγεί 

σε καλύτερα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ένας σωστός σχεδιασμός θέσης, 

εστιασμένος στα ενδιαφέροντα του εθελοντή έχει περισσότερες πιθανότητες να 

προσελκύσει άτομα με κίνητρα. Ο επαγγελματισμός είναι μια σημαντική πτυχή 

που οι περισσότεροι θα θεωρούσαν σημαντική κατά την αναζήτηση μιας 

προσφοράς εθελοντισμού. Πρώτα προτείνεται μέσω της περιγραφής θέσης 

εργασίας που προτείνει η οργάνωση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον: τίτλο, σκοπό, αναμενόμενα αποτελέσματα, προτεινόμενες 

δραστηριότητες, παρακολούθηση, επίβλεψη, απαιτούμενα προσόντα, χρονικό 

πλαίσιο, τοποθεσία των δραστηριοτήτων, οφέλη και πληροφορίες σχετικά με 

την οργάνωση και σχετικά με τον σκοπό που υποστηρίζεται μέσω της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Η δημιουργική και ελκυστική επικοινωνία 

αυξάνει επίσης τις πιθανότητες για μια πιο αποτελεσματική εκστρατεία 

πρόσληψης. 

 
Η προσέγγιση που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει η οργάνωση όταν πρόκειται 

για τη στρατολόγηση εθελοντών μπορεί να είναι διαφορετική, καθώς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές: 

 
Στρατολόγηση ζεστού σώματος - Είναι αποτελεσματικό όταν οι εθελοντικές 

δραστηριότητες δεν απαιτούν ειδικές δεξιότητες ή περιλαμβάνουν δεξιότητες  

που ο καθένας μπορεί να διδαχθεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Η στρατηγική 

επικεντρώνεται στην προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων, αν 

και με διαφορετικά κανάλια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στρατολόγηση 

εθελοντών για την υποστήριξη της συλλογής υπογραφών. 
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Στοχευμένη πρόσληψη - Χρησιμοποιείται όταν η θέση απαιτεί συγκεκριμένες 

ειδικές ικανότητες ή γνώσεις. Αυτός ο τύπος στρατολόγησης επικεντρώνεται 

στην αναζήτηση των κατάλληλων ανθρώπων, στα σωστά μέρη. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την πρόσληψη ατόμων που είναι υπεύθυνα για γραφιστική, 

επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις κ.λπ. 

 
Ομόκεντροι κύκλοι - Βασίζεται στην υπόθεση ότι τα άτομα που είναι ήδη 

συνδεδεμένα με την οργάνωση είναι η καλύτερη ομάδα-στόχος για την 

εκστρατεία στρατολόγησης (ως υποψήφιοι ή για τη διάδοση της 

ανακοίνωσης). 

 
Ambient recruitment - Συνίσταται στην ανάπτυξη μιας εθελοντικής 

κουλτούρας μεταξύ των μελών της κοινότητας όπου είναι παρούσα η 

οργάνωση και στην κατεύθυνση της εκστρατείας στρατολόγησης σε μια 

συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. 

 
Πρόσληψη με διαμεσολάβηση - Συνδέει την οργάνωση πρόσληψης με μια 

άλλη που θα ενεργήσει ως ενδιάμεσος στη διαδικασία πρόσληψης. 

 
Προκειμένου να καθοριστεί ποια στρατηγική πρόσληψης θα ήταν η πιο 

αποτελεσματική, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα σύνολο ερωτήσεων: 

 
• Ποια είναι η δουλειά που πρέπει να γίνει; 

• Ποιοι είναι οι εθελοντές που χρειάζονται; Τι είδους ικανότητες πρέπει να 

διαθέτουν; 

• Πού μπορούν να βρεθούν οι καταλληλότεροι υποψήφιοι; 

• Πώς   πρέπει   να είναι η επικοινωνία μαζί τους; Αλλά το μήνυμα 

μεταδόθηκε; 

 

 
Στην επικοινωνία με τους πιθανούς υποψηφίους, θα πρέπει να δοθεί σημαντική 

προσοχή στο μήνυμα που δημιουργείται, ώστε να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα της εκστρατείας. Το μήνυμα πρέπει να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον 4 στοιχεία: 
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Η ανάγκη - λεπτομέρεια της ανάγκης που έχει εντοπιστεί εντός της 

κοινότητας στην οποία ο εθελοντής θα συμβάλει στην επίλυση. 

 
Η θέση - περιγράφοντας τον ρόλο του εθελοντή και ποια είναι η συνεισφορά 

και οι δραστηριότητές του που θα αναλάβουν (περιγραφή θέσης εργασίας). Η 

περιγραφή της θέσης στο πλαίσιο της ανάγκης που έχει εντοπιστεί, 

μεγιστοποιεί τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης καμπάνιας. 

 
Οι φόβοι - αντιμετώπιση των πιθανών φόβων που μπορεί να έχει ο υποψήφιος 

για τη δουλειά του. 

 
Τα οφέλη - αναφορά του τι κερδίζουν οι εθελοντές από τη συμμετοχή τους και 

την αντιμετώπιση πιθανών αναγκών που μπορεί να έχουν, σχετικά με τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

 
Το μήνυμα πρέπει να είναι κατάλληλο για το κανάλι επικοινωνίας που 

χρησιμοποιείται για τη διάδοση της κλήσης. Τα κανάλια μπορούν να χωριστούν 

σε 2 κύριες κατηγορίες: online και offline. Στις μέρες μας, η επικοινωνία 

μεταφέρθηκε ως επί το πλείστον στο διαδικτυακό περιβάλλον, ωστόσο, για 

ορισμένες συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (ηλικιωμένους, άτομα χωρίς 

πρόσβαση στο διαδίκτυο), η χρήση μέσων επικοινωνίας εκτός σύνδεσης 

μπορεί επίσης να αποτελέσει λύση. 

 
Διαδικτυακοί τρόποι πρόσληψης: 

 
• Αναρτήσεις και διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

• Δημιουργία αναρτήσεων και άρθρων ιστότοπου. 

• Χρήση ενημερωτικών δελτίων και βάσεων δεδομένων εθελοντών. 

• Χρήση διαδικτυακών μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

 
 
 

Εκτός σύνδεσης μέσα πρόσληψης: 

 
• Διάδοση μπροσούρων, φυλλαδίων και αφισών. 
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• Χρήση τοπικών εφημερίδων ή ραδιοφώνου. 

• Λήψη συστάσεων από άλλους οργανισμούς. 

• Εκθέσεις εθελοντισμού; 

 
 
 

Η συνεχής πρόσληψη είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται κυρίως στον 

εταιρικό τομέα, ωστόσο, έχει αποδειχθεί ως καλή πρακτική. Αυτό συνεπάγεται 

την παρακολούθηση των πιθανών εθελοντών, εκείνων που εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν, αλλά για οποιονδήποτε λόγο η οργάνωση 

που λαμβάνει το αίτημά τους δεν μπορεί να τους προσελκύσει εκείνη τη 

στιγμή. Την ώρα που υπάρχει διαθέσιμη θέση, αυτοί που εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα επικοινωνήσουν. Η συνεχής 

πρόσληψη μπορεί να γίνει με τη συλλογή βιογραφικών σε διάφορες 

περιστάσεις (π.χ. εκθέσεις εθελοντισμού, κατά τις δημόσιες εκδηλώσεις του 

οργανισμού) ή μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας για στοιχεία επικοινωνίας, την 

οποία μπορούν να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, επισκεπτόμενοι τον 

«οργανισμό» ιστότοπους ή λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 
3. Επιλογή των εθελοντών 

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε διαφορετική στρατηγική όσον αφορά τους 

εθελοντές, σε σύγκριση με το αμειβόμενο προσωπικό, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθελοντές αφιερώνουν τον χρόνο, τις 

γνώσεις και τις ικανότητές τους προς όφελος των άλλων, χωρίς να περιμένουν 

καμία οικονομική ανταμοιβή. Ως εκ τούτου, είναι πιο σχετικό να μιλάμε για μια 

διαδικασία αντιστοίχισης, μέσω της οποίας ο υποψήφιος αντιστοιχίζεται με 

έναν από τους διαθέσιμους ρόλους εντός του οργανισμού. Όταν γίνει αυτό, 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πτυχές που σχετίζονται με τα κίνητρα του 

υποψηφίου, τη διαθεσιμότητα του χρόνου, τις αξίες, τις απαιτούμενες 

γνώσεις, τις ικανότητες και τις στάσεις. Είναι σημαντικό μόλις ολοκληρωθεί η 

επιλογή, να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του οργανισμού, ενώ 

ο εθελοντής αισθάνεται άνετα με τον ρόλο που του έχει ανατεθεί και τα 

χαρακτηριστικά του (προσωπικότητα, συμπεριφορά, στυλ εργασίας) να 

ταιριάζουν με το εργασιακό περιβάλλον του οργανισμού . 



40 

 

 

 
 

Στη διαδικασία επιλογής, υπάρχει μια ποικιλία εργαλείων και μεθόδων που 

μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να επιλέξει τον καταλληλότερο υποψήφιο. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό τους και 

περιλαμβάνουν: 

 
Έντυπα αίτησης: αντιπροσωπεύουν έναν δομημένο τρόπο συλλογής των 

πληροφοριών για τους υποψηφίους, με συγκεντρωτικό τρόπο. Όταν 

χρησιμοποιείται μεμονωμένα, οφείλεται κυρίως στην ανάγκη για μεγάλο 

αριθμό εθελοντών (π.χ. για συλλογή υπογραφών, για διοργάνωση εκδήλωσης) 

ή όταν η θέση εθελοντισμού είναι χρονικά περιορισμένη και έχει μικρή 

διάρκεια. Όταν θέλουμε να έχουμε καλύτερη οπτική γωνία για τους 

υποψηφίους, η φόρμα αίτησης χρησιμεύει ως φίλτρο πριν προγραμματίσετε 

μια συνέντευξη. 

 
Επιστολές κινήτρων: μέσω αυτής της μεθόδου, θα μπορούσε κανείς να 

κατανοήσει τα κίνητρα ενός υποψηφίου να υποβάλει αίτηση για μια 

συγκεκριμένη θέση, καθώς και σχετικές πληροφορίες για τις προηγούμενες 

εμπειρίες του. Δεδομένου ότι είναι ένας υποκειμενικός τρόπος συσχέτισης 

πραγμάτων, συνιστάται να ζητήσετε ένα βιογραφικό εκτός από την επιστολή 

κινήτρων, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα το ιστορικό του υποψηφίου. 

 
Παραπομπές: αντιπροσωπεύουν συστάσεις που λαμβάνονται από ένα 

αξιόπιστο τρίτο μέρος (πρώην ή νυν εθελοντές, μέλη του προσωπικού, άλλοι 

οργανισμοί) που έχει επαγγελματική σχέση με τον υποψήφιο. Είναι χρήσιμο 

όταν χρειάζεται εθελοντής για μια σύντομη δραστηριότητα. Η μέθοδος μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με έντυπα αιτήσεων ή συνεντεύξεις 

επιλογής. 

 
Συνεντεύξεις επιλογής: είναι η πιο περίπλοκη μέθοδος επιλογής που 

χρησιμοποιείται σε αυτή τη διαδικασία, η οποία επιτρέπει στον οργανισμό να 

αποκτήσει   ένα   ολοκληρωμένο   σύνολο   πληροφοριών    για    τον υποψήφιο. 

Ταυτόχρονα, προσφέρει στον ερωτώμενο την ευκαιρία να κατανοήσει 

καλύτερα την οργάνωση και τις απαιτήσεις της, καθώς και το 
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όραμα για το πρόγραμμα εθελοντισμού. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης 

επιλογής, ο ερευνητής αναμένεται να συλλέξει σχετικές πληροφορίες για τον 

υποψήφιο: την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την εμπειρία, τις γνώσεις, τις 

ικανότητες, τις δεξιότητες, τις αξίες και τις ιδιότητες του, καθώς και για τις 

προσδοκίες του από το πρόγραμμα εθελοντισμού και   από   τον οργανισμό. 

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν ένας εθελοντής με εξαιρετικές δεξιότητες ή 

γνώσεις χρειάζεται για μια θέση ή όταν ο εθελοντής επιλέγεται για ένα 

μακροπρόθεσμο πρόγραμμα. 

Μια συνέντευξη χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία και πόρους. Όλα ξεκινούν με 

την ανάθεση σε ένα άτομο, ή μια ομάδα ανθρώπων, υπεύθυνη για τη διεξαγωγή 

της συνέντευξης. Εκτός εάν υπάρχει άτομο στην οργάνωση που είναι 

υπεύθυνο για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, ο ερευνητής θα πρέπει να 

είναι το άτομο που συντονίζει τους εθελοντές. Είναι προτιμότερο δύο άτομα 

να παίρνουν τη συνέντευξη: ένα να διευθύνει τη συζήτηση με τον υποψήφιο 

και ένα να κρατά σημειώσεις. Ο/οι συνεντευκτής/ες πρέπει να λάβουν υπόψη 

τις ακόλουθες πτυχές κατά την προετοιμασία για μια συνέντευξη: 

 
Προετοιμασία πριν από τη συνέντευξη: ο συνεντευκτής πρέπει να δώσει 

προσοχή στον ιστότοπο της συνέντευξης (φροντίζοντας να είναι 

προσβάσιμος, να δημιουργεί μια άνετη ατμόσφαιρα και να έχει αρκετή 

ιδιωτικότητα). Θα πρέπει να είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε 

ερωτήσεις σχετικά με τον οργανισμό ή που σχετίζονται με το πρόγραμμα 

εθελοντισμού και τις διαθέσιμες θέσεις. Ο συνεντευκτής θα πρέπει επίσης να 

ετοιμάσει μια λίστα ερωτήσεων (ενημερωτικές και ανοιχτού τύπου) πριν 

συναντήσει έναν υποψήφιο. Εάν ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει μια φόρμα, 

έχει στείλει το βιογραφικό του ή μια επιστολή κινήτρων, ο ερευνητής (ή η 

επιτροπή) θα πρέπει να τα εξετάσει και να δημιουργήσει μερικές ερωτήσεις με 

βάση τις πληροφορίες που είναι ήδη γνωστές για τον υποψήφιο. 

 
Άνοιγμα της συνέντευξης: η συνέντευξη πρέπει να ξεκινά με το να κάνει τον 

υποψήφιο να αισθάνεται ευπρόσδεκτος και να παρέχει βασικές πληροφορίες 

σχετικά με την οργάνωση και το πρόγραμμα εθελοντισμού. 
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Διεξαγωγή της συνέντευξης: είναι η ώρα να μάθετε περισσότερα για τον 

αιτούντα (γνώσεις, ικανότητες, στάσεις, κίνητρα) και να συζητήσετε τη(τις) 

θέση(ες) που είναι διαθέσιμη, προσπαθώντας να τον κάνετε να κατανοήσει 

ποιος θα ήταν ο ρόλος του, καθώς και τις ευθύνες του. Ο ερευνητής θα πρέπει 

να διευκρινίσει τις απαιτήσεις της οργάνωσης από τον εθελοντή και να 

εξηγήσει τα πιθανά οφέλη. 

 
Κλείσιμο της συνέντευξης: στο τέλος, ο υποψήφιος πρέπει να εξηγήσει τα 

επόμενα βήματα, πότε πρέπει να περιμένει απάντηση από την οργάνωση και 

να του επιτραπεί να ζητήσει διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες. 

 
Παρακολούθηση: λήψη απόφασης και κοινοποίησή της στον υποψήφιο. Σε 

περίπτωση θετικής απάντησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εθελοντή 

για να συζητηθούν τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών 

σχετικά με τις ώρες εργασίας, τη σύμβαση εθελοντισμού κ.λπ. 

 
Απόρριψη εθελοντή : δεν είναι πάντα εύκολο να πει κανείς όχι σε έναν 

υποψήφιο, ειδικά όταν πρόκειται για κάποιον που αποφάσισε να προσφερθεί 

εθελοντικά, αλλά μερικές φορές, λόγω διαφορετικών παραγόντων (έλλειψη 

χρόνου του υποψηφίου, πιθανή ασυμβατότητα με τη θέση ή με τον οργανισμό, 

τους ανεπαρκείς πόρους του οργανισμού) είναι προτιμότερο να αρνηθεί 

κάποιος, παρά να διακινδυνεύσει να δημιουργήσει δυσαρέσκεια ή 

απογοήτευση και από τις δύο πλευρές. Στην ιδανική περίπτωση, ακόμη και σε 

περίπτωση αρνητικής απάντησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον 

υποψήφιο για να ενημερωθεί για την τελική απόφαση και να του δοθούν σχόλια 

και συστάσεις για το τι πρέπει να βελτιώσει στο μέλλον. Ωστόσο, πριν 

απορρίψει πλήρως έναν υποψήφιο, ο οργανισμός μπορεί να προτείνει στον 

αιτούντα να συμπεριληφθεί σε εφεδρικό κατάλογο ή σε μελλοντική λίστα 

επαφών ή να ανακατευθυνθεί σε άλλον οργανισμό. 

 
4. Προσανατολισμός & Εκπαίδευση 
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Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, ο προσανατολισμός και η εκπαίδευση 

αντιπροσωπεύουν μία από τις βασικές πτυχές στη διατήρηση των εθελοντών. 

Και οι δύο δραστηριότητες απαιτούν συστηματική και ενδελεχή προετοιμασία, 

προκειμένου να εφοδιαστεί επιτυχώς ο εθελοντής με τις πληροφορίες και τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση της δραστηριότητάς του εντός 

του οργανισμού, προς όφελος της συντονισμένης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 

Πολιτών. 

 
Ο προσανατολισμός, γνωστός και ως επαγωγή, αντιπροσωπεύει τη διαδικασία 

προετοιμασίας του εθελοντή για μια σαφή σχέση με την οργάνωση και την 

ομάδα και το έργο ECI. Θα πρέπει να βοηθά τον εθελοντή να κατανοήσει 

καλύτερα την οργάνωση, την ΠΠΠ και την ομάδα πίσω από αυτήν, αλλά και 

τον ρόλο τους μέσα σε αυτήν και θα πρέπει να τους παρέχει μια ολοκληρωμένη 

κατανόηση του ιστορικού της οργάνωσης, καθώς και πρακτικές γνώσεις 

σχετικά με αυτό. Αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να επιτρέπει στον εθελοντή 

να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 
• """""Γιατί να δουλεύω εδώ"""""" Ο εθελοντής θα πρέπει να μάθει για την 

ιστορία της οργάνωσης και για την ομάδα-στόχο που εξυπηρετεί. Θα 

πρέπει να κατανοήσουν το πρόβλημα και τις αιτίες που αντιμετωπίζονται 

μέσω της ΠΠΠ, καθώς και τις βασικές αξίες της. Θα πρέπει να μάθουν 

για άλλα προγράμματα, έργα και υπηρεσίες που εφαρμόζει η οργάνωση 

ή θα εφαρμόσει στο εγγύς μέλλον. 

• """""Πώς θα δουλέψω εδώ"""""" Στο τέλος του προσανατολισμού, ο 

εθελοντής θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει τη δομή του 

οργανισμού και τον τρόπο λειτουργίας του, τους εσωτερικούς του 

κανόνες και διαδικασίες. Θα πρέπει να τους παρουσιάζονται οι 

απαιτήσεις, καθώς και τα πιθανά οφέλη. Κατά τη διάρκεια του 

προσανατολισμού, οι εθελοντές θα πρέπει να μυηθούν στις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό στον οποίο έχουν πρόσβαση. Σε αυτό 

το βήμα, θα πρέπει να γίνει μια εισαγωγή στη θέση τους, προκειμένου 

να κατανοηθεί καλύτερα η δραστηριότητά τους εντός του οργανισμού ή 

πώς μπορούν να εμπλακούν. 



44 

 

 

• """""Που ταιριάζω με όλους τους άλλους"""""; Κατά τη διάρκεια του 

προσανατολισμού είναι σημαντικό ο εθελοντής να καλωσορίζεται και να 

παρουσιάζεται σε όλη την ομάδα, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας της 

οργάνωσης και της ομάδας ECI. Θα πρέπει να παρουσιάζονται με κάθε 

είδους στοιχεία ειδικά για την κουλτούρα του οργανισμού. 

 

 
Κατά την προετοιμασία για τη δραστηριότητα προσανατολισμού, είναι 

σημαντικό να κατανοήσετε ότι η όλη διαδικασία έχει σκοπό να κάνει τον 

εθελοντή να αισθάνεται πιο άνετα με τον οργανισμό. Έτσι, οι πληροφορίες θα 

πρέπει να παρέχονται με τρόπο που να εμπλέκει ενεργά τους εθελοντές στις 

δραστηριότητες που προετοιμάζονται, έτσι ώστε να εδραιωθεί ο πνευματικός, 

πρακτικός και συναισθηματικός δεσμός μεταξύ αυτών και της οργάνωσης. Για 

παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που βασίζονται σε μη 

τυπική εκπαίδευση προκειμένου να επιτραπεί μια διαδραστική και 

διασκεδαστική εμπειρία, όπως: θραύση πάγου, δραστηριότητες γνωριμίας 

μεταξύ τους, κυνήγι θησαυρού, δραστηριότητες ομαδικής εργασίας, κουίζ 

κ.λπ. 

 
Η εκπαίδευση αντιπροσωπεύει τη διαδικασία παροχής στους εθελοντές της 

ικανότητας να εκτελούν συγκεκριμένους τύπους εργασίας. Κατά τη διάρκεια 

μιας εκπαίδευσης, ο εθελοντής μπορεί να αναπτύξει νέες δεξιότητες, να 

βελτιώσει αυτές που ήδη έχει ή να μάθει για τις προδιαγραφές εργασίας του 

οργανισμού. Κατά το σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: οι στάσεις, οι δεξιότητες 

και οι γνώσεις που χρειάζεται κάποιος για να εκτελέσει με επιτυχία τη δουλειά 

του. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης 

του εθελοντή, αλλά και στις μαθησιακές του ανάγκες. Οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες μπορούν να παραδοθούν όχι μόνο στην αρχή του 

προγράμματος εθελοντισμού, αλλά και κατά τη διάρκειά του, έτσι ώστε να 

δίνεται η ευκαιρία στους εθελοντές να μάθουν νέα πράγματα ή να βελτιώσουν 

αυτά που ήδη γνωρίζουν. 
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Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μπορεί να παραδοθεί με διαφορετικούς τρόπους, 

συμπεριλαμβανομένων ποικίλων τεχνικών και μεθόδων. 

 
• Η επίσημη εκπαίδευση στοχεύει να εξοπλίσει τον εθελοντή με τις 

απαιτούμενες στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να εκτελέσει τη 

δουλειά του. Οι πληροφορίες μπορούν να παρουσιαστούν 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους, όπως: διαλέξεις, αναγνώσεις, 

συζητήσεις, εκδρομές, βίντεο, συζητήσεις σε πάνελ, επίδειξη, παιχνίδι 

ρόλων, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις κ.λπ. Η επίσημη 

εκπαίδευση επιτρέπει στον εθελοντή να κατανοήσει τι πρέπει να κάνει και 

πώς να εκτελέσετε. 

• Η εκπαίδευση στην εργασία δίνει στον εθελοντή μια πρακτική εμπειρία, 

δοκιμάζοντας πραγματικά μια εργασία μετά τη συμμετοχή σε μια 

επίδειξη και τη λήψη ανατροφοδότησης στη συνέχεια. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και της εμπειρίας είναι ένα σημαντικό βήμα στη 

διαδικασία μάθησης κατά τη χρήση αυτής της μορφής εκπαίδευσης. 

• Η συμβουλευτική δίνει στον εθελοντή την ευκαιρία να βοηθηθεί να κάνει 

μια εργασία και να λύσει ένα πρόβλημα (όποτε αυτό εμφανίζεται), 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη για μια πιθανή βελτίωση στην εργασία του. 

Όταν το κάνει αυτό, ο εθελοντής, μαζί με τον προϊστάμενό του, θα πρέπει 

να εντοπίσει το πρόβλημα και την αιτία του, να εντοπίσει πιθανές 

εναλλακτικές λύσεις και την καλύτερη λύση στο πρόβλημα και να 

διδαχθεί από την εμπειρία. 

 
 
 
 

5. Επίβλεψη εθελοντών 

 

Ο σκοπός της διαδικασίας εποπτείας είναι να ενδυναμώσει τον εθελοντή να 

γίνει πιο αυτόνομος και ανεξάρτητος. Είναι ζωτικής σημασίας για μια 

αποτελεσματική και αποδοτική διαδικασία μάθησης του εθελοντή καθώς και 

για την επίτευξη των αποτελεσμάτων και των στόχων του προγράμματος. Η 

εποπτεία έχει τρεις κύριες λειτουργίες: διευθυντική, εκπαιδευτική και 

υποστηρικτική. Βοηθά την οργάνωση να διατηρήσει τα ποιοτικά πρότυπα 
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εργασίας και να επιτύχει τα αποτελέσματα που αναμένονται από την 

πρωτοβουλία. Επικεντρώνεται επίσης στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων 

και στάσεων του ατόμου, παρέχοντας συνεχώς ανατροφοδότηση και 

συμβουλευτική στον εθελοντή. Από την άλλη πλευρά, αντιμετωπίζει τις 

συναισθηματικές πτυχές της εθελοντικής εργασίας. Η οργάνωση πρέπει να 

δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο όπου οι εθελοντές θα μπορούν να 

μοιράζονται τα συναισθήματά τους σχετικά με τη δουλειά τους ή τυχόν 

ζητήματα γύρω από αυτήν και να υποστηρίζουν τον εθελοντή να ξεπεράσει τις 

ενδεχόμενες δυσκολίες. 

 
Γενικά, ο συντονιστής «εθελοντών» θα είναι ο κύριος υπεύθυνος για την 

επίβλεψη των εθελοντών. Για αυτό, χρειάζονται ένα σύνολο ειδικών 

ικανοτήτων που σχετίζονται με τη διαδικασία της επικοινωνίας, όπως η 

ενεργητική ακρόαση, η αυτοπεποίθηση, η ενσυναίσθηση και η ικανότητα να 

προσφέρουν χρήσιμη και ουσιαστική ανατροφοδότηση. Είναι σημαντικό ο 

συντονιστής να κατανοεί τις ανάγκες κάθε εθελοντή και να του παρέχει συνεχή 

και προσαρμοσμένη υποστήριξη. Οι πιο σημαντικές πτυχές που αναμένουν οι 

εθελοντές από τον συντονιστή τους είναι: 

 
• να θέσουμε τα πρότυπα, 

• να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση, 

• να απαντήσει σε ερωτήσεις, 

• να αξιολογήσουν την απόδοσή τους, 

• για να τους δώσει ανατροφοδότηση. 

 
 
 

Η εποπτεία είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία, αν γίνει σωστά, αυξάνει 

σημαντικά την ικανοποίηση των «εθελοντών» από την εργασία. Η επίβλεψη 

μπορεί να γίνει ομαδικά ή ατομικά. Οι ομαδικές συναντήσεις είναι πιο 

αποτελεσματικές και χρήσιμες όταν ολόκληρη η ομάδα εμπλέκεται στις ίδιες 

δραστηριότητες, επιτρέποντας στον συντονιστή να αναλύσει την απόδοση και 

τη στρατηγική εργασίας της ομάδας. Συνιστάται στο τέλος, ο συντονιστής να 

είναι διαθέσιμος για μεμονωμένες συζητήσεις εάν ζητηθεί. Διαφορετικά, οι 

μεμονωμένες συναντήσεις επιτρέπουν στη συζήτηση να είναι πιο λεπτομερής 
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και δημιουργεί μια καλύτερη σύνδεση, αλλά είναι πιο δαπανηρή για τον 

συντονιστή, όσον αφορά τον χρόνο και την ενέργεια που επενδύεται. Είναι 

χρήσιμο να πραγματοποιούνται περιοδικές συναντήσεις εποπτείας, 

εστιασμένες στις τρέχουσες δραστηριότητες και γεγονότα. 

 
Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης εποπτείας, ο συντονιστής εθελοντών 

συζητά με τον εθελοντή ή με την ομάδα εθελοντών, με βάση ένα σύνολο 

προκαθορισμένων ερωτήσεων που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις 

πιθανές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εθελοντής. Ο συντονιστής δεν έχει 

μόνο το ρόλο του συντονιστή, αλλά είναι χρήσιμο για τον εθελοντή να ακούσει 

τις απόψεις και τις συμβουλές του. Σε μια συζήτηση, ο συντονιστής θα 

ακούσει πρώτα τη γνώμη του εθελοντή, θα τον καθοδηγήσει σε ερωτήσεις που 

θα τον βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση, και στη 

συνέχεια θα ακολουθήσει μια συζήτηση με τη συμμετοχή και των δύο πλευρών 

για τα επόμενα βήματα. Οι ερωτήσεις που εξετάζονται έχουν διαφορετικές 

λειτουργίες, ανάλογα με τη χρήση τους: 

 
Ερωτήσεις προς διευκρίνιση 

 
• Πώς νιώθετε γενικά για την εθελοντική σας δραστηριότητα; 

• Είστε ικανοποιημένος από τον ρόλο σας; Πώς αισθάνεστε για τα 

καθήκοντά σας; 

• Πώς νιώθετε μέσα στην ομάδα και στον οργανισμό; 

• Ποιες είναι οι κύριες πτυχές που απολαμβάνετε στη δραστηριότητά 

σας; Τι γίνεται με τα πράγματα που δεν σου αρέσουν στη δουλειά σου; 

 

 
Ερωτήσεις για αξιολόγηση 

 
• Πώς θα αξιολογούσατε την απόδοσή σας; 

• Τα πράγματα πάνε όπως τα σχεδίασαν; Γιατί; 

• Πώς μπορεί να βελτιωθεί το πρόγραμμα; 

• Λάβατε επαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη; 
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Ερώτηση για προγραμματισμό 

 
• Τι μπορείτε να κάνετε καλύτερα στο μέλλον; 

• Ποια είναι τα κύρια διδάγματά σας από αυτή την εμπειρία; 

• Ποια εμπόδια μπορεί να συναντήσετε στη δραστηριότητά σας; 

• Ποια στρατηγική μπορείτε να ακολουθήσετε για να ξεπεράσετε αυτά τα 

εμπόδια; 

• Αν ξεκινούσατε ξανά, τι θα κάνατε διαφορετικά; 

 
 
 

Ο ρόλος των συναντήσεων εποπτείας είναι να υποστηρίξουν τον εθελοντή 

στον εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων και να προσφέρουν τη βοήθεια που 

απαιτείται για να τα ξεπεράσει με επιτυχία. Ο συντονιστής θα πρέπει να είναι 

ανοιχτός να συζητήσει τις συναισθηματικές πτυχές της εθελοντικής εργασίας 

με την οποία ασχολείται το άτομο. Η επικοινωνία είναι μια σημαντική πτυχή στην 

οποία βοηθά η διαδικασία εποπτείας. Ένας καλός επόπτης φροντίζει να 

χτίζονται σχέσεις που βασίζονται στην ισότητα και τη συλλογικότητα μεταξύ 

των εθελοντών, καθώς και μεταξύ των εθελοντών και των εργαζομένων. Ο 

ρόλος τους είναι να αντιμετωπίζουν ζητήματα επικοινωνίας ή να επιλύουν 

πιθανές συγκρούσεις. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων επίβλεψης, ο 

συντονιστής θα πρέπει να παρέχει εποικοδομητική ανατροφοδότηση στον 

εθελοντή, καθώς και να δείχνει ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές του. Μία 

από τις τεχνικές ανατροφοδότησης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο επόπτης 

είναι η μέθοδος Key-Start-Stop. Με αυτόν τον τρόπο, οι εθελοντές 

καταλαβαίνουν ποιες είναι οι θετικές πτυχές της δουλειάς τους (τι πρέπει να 

συνεχίσουν και τι να συνεχίσουν να κάνουν), τι πρέπει να βελτιώσουν (ή να 

αρχίσουν να κάνουν) και ποιες ενέργειες ή συμπεριφορές πρέπει να 

σταματήσουν. Ο προϊστάμενος δεν πρέπει να φοβάται να επικοινωνήσει 

αρνητικά σχόλια, εάν οι ενέργειες και οι συμπεριφορές κάποιου επηρεάζουν 

την επίτευξη των «αποτελεσμάτων» ή έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ομάδα. 

Είναι πολύ συνηθισμένο ότι ο εθελοντής δεν γνωρίζει την προοπτική των 

«άλλων» και η κατανόηση της θα τον βοηθήσει μόνο να αναπτυχθεί και να 

βελτιώσει τη δουλειά και τις σχέσεις του. Μια συνεδρία επίβλεψης μπορεί να 

τελειώσει συγχαίροντας τον εθελοντή 
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για τα σπουδαία πράγματα που έχει κάνει ή αναφέροντας κάποια λάθη και 

δημιουργώντας ένα σχέδιο που θα βοηθήσει τον εθελοντή να έχει τον έλεγχο 

στο μέλλον, προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση και τις σχέσεις του. 

 
Η υποστήριξη και η εποπτεία θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις ακόλουθες 

αρχές: 

 
Κλίμα: Είναι ζωτικής σημασίας να καλλιεργηθεί ένα κλίμα που επιτρέπει στους 

εθελοντές να ζητούν βοήθεια. Ένα σημείο επαφής για υποστήριξη θα πρέπει 

να είναι πάντα διαθέσιμο. Εξίσου η επίβλεψη πρέπει να θεωρείται μέρος της 

εθελοντικής εμπειρίας και   όχι   κάτι   που   συμβαίνει   μόνο όταν υπάρχει 

πρόβλημα. 

Προσβασιμότητα: Η υποστήριξη και η επίβλεψη πρέπει να παρέχονται σε 

κατάλληλους χρόνους και χώρους για τους εθελοντές. 

Ευελιξία: Είναι η ικανότητα να ικανοποιούνται οι ανάγκες μεμονωμένων 

εθελοντών. 

Καταλληλότητα: Η υποστήριξη που παρέχεται πρέπει να έχει κάποια σχέση 

με την εργασία που καλούνται να κάνουν οι εθελοντές, καθώς και να είναι 

προφανώς χρήσιμη για αυτούς. 

 

 
6. Παρακολούθηση εθελοντών 

 
Η παρακολούθηση στη διαχείριση εθελοντών ορίζεται ως η συνεχής 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του εθελοντή για να διασφαλιστεί ότι είναι σε  

εξέλιξη και προγραμματισμένα για την επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει την παρατήρηση της 

εργασίας του εθελοντή και τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων προκειμένου 

να το πρόγραμμα επανέρχεται σε τροχιά λαμβάνοντας τις απαιτούμενες 

διορθωτικές ενέργειες. Σε αντίθεση με την εποπτεία που αντιπροσωπεύει μια 

προορατική προσέγγιση, με τη συνεχή υποστήριξη του εθελοντή στη 

διεξαγωγή της εργασίας του, η παρακολούθηση εστιάζεται στις 

δραστηριότητες που έχουν ήδη υλοποιηθεί, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 

που λαμβάνονται με τους δείκτες που τέθηκαν κατά τον σχεδιασμό του 

προγράμματος. Όπως και σε σύγκριση με τη φάση αξιολόγησης του 
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εθελοντικού προγράμματος, η παρακολούθηση αντιπροσωπεύει μια συνεχή 

διαδικασία που σκοπό έχει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την 

προσαρμογή του σχεδίου εργασίας, ενώ η αξιολόγηση βοηθά στην αξιολόγηση 

του προγράμματος προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, να 

αξιολογηθεί ο αντίκτυπος και αποτελέσματα του προγράμματος και 

υποστήριξη μελλοντικού σχεδιασμού. Είναι σημαντικό να ελέγχετε συνεχώς 

την εργασία του εθελοντή, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι σημειώνουν πρόοδο 

προς τον στόχο, αντί να περιμένουν μέχρι το τέλος και να βρίσκουν 

διαφορετικά αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. 

 
Μια σωστή παρακολούθηση αναλύει συνεχώς τους δείκτες που έχουν τεθεί 

προκειμένου να μετρήσει εάν το πρόγραμμα είναι επιτυχές ή όχι. Μέσω της 

παρακολούθησης, παρατηρείται ο βαθμός υλοποίησης του πλάνου εργασιών 

εθελοντισμού, σε όλο το πρόγραμμα, καθώς και η πρόοδος στην επίτευξη των 

στόχων του προγράμματος. Οι δείκτες είναι μετρήσιμοι και 

αντιπροσωπεύονται από ένα ποσοστό ή έναν αριθμό που θα επιτρέψει τη 

σύγκριση μεταξύ του επιθυμητού στόχου και της τρέχουσας κατάστασης, σε 

οποιαδήποτε στιγμή της αξιολόγησης. 

 
Με τον καθορισμό τακτικών σημείων ελέγχου, διασφαλίζεται ότι οι εθελοντές 

σημειώνουν συνεχή πρόοδο και αποφεύγεται η εργασία της τελευταίας 

στιγμής, κακής ποιότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία μεθόδων για 

την καταγραφή των πληροφοριών από τους εθελοντές με συστηματικό και 

σαφή τρόπο. Για μια καλή επισκόπηση της προόδου των «εθελοντών», 

συνιστάται η χρήση συνδυασμού διαφορετικών μεθόδων που επιτρέπουν τόσο 

την ποσοτική όσο και την ποιοτική αξιολόγηση. Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν: 

 
Φύλλα χρόνου : απεικονίζουν τις δραστηριότητες που εκτελούνται από τον 

εθελοντή, μαζί με τον χρόνο που καταναλώνεται. 

 
Ερωτηματολόγια: επιτρέπει έναν συγκεντρωτικό τρόπο συλλογής των 

απαντήσεων των «εθελοντών» σχετικά με την πρόοδό τους. Μπορούν να 

δημιουργηθούν τόσο διαδικτυακά, όσο και σε χαρτί. 
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Εκθέσεις προόδου: ολοκληρωμένος τρόπος αξιολόγησης της εργασίας 

κάποιου. Το εργαλείο επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της απόδοσης του 

εθελοντισμού, εστιάζοντας μάλλον σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. 

 
Συνεντεύξεις: αντιπροσωπεύουν συζητήσεις με τον εθελοντή. Ο υπεύθυνος 

για την παρακολούθηση προετοιμάζει ένα σύνολο ερωτήσεων και θα 

καθοδηγήσει τον εθελοντή μέσα από αυτές, κρατώντας παράλληλα 

σημειώσεις. Μπορεί να υπάρχουν ομαδικές ή μεμονωμένες συνεντεύξεις. 

 
Κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης, είναι επίσης μια καλή 

ευκαιρία να ζητήσετε ανατροφοδότηση από τον εθελοντή, αλλά και να του 

δώσετε ανατροφοδότηση σχετικά με τη δουλειά του. Είναι σημαντικό να 

ζητάμε συνεχώς ανατροφοδότηση από την πλευρά τους, προκειμένου να 

κατανοήσουμε καλύτερα τι μπορεί να κάνει η οργάνωση για να τους 

υποστηρίξει ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί. Από την άλλη 

πλευρά, ο συντονιστής «εθελοντών» θα πρέπει να έχει μια δραστηριότητα 

παρακολούθησης με τους εθελοντές, ενημερώνοντάς τους τα συμπεράσματα 

της διαδικασίας παρακολούθησης, καθώς και τις πιθανές πτυχές που πρέπει 

να βελτιωθούν. Οι πιθανές αποφάσεις σχετικά με τις προσαρμογές του 

προγράμματος εργασίας θα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού. 

 
Τα πρότυπα που αναμένονται από τους εθελοντές πρέπει να συζητηθούν 

εντός της ομάδας, πριν από την πραγματική έναρξη της εθελοντικής 

δραστηριότητας. Είναι σημαντικό να κοινοποιούνται οι προσδοκίες, οι στόχοι, 

οι κανόνες και οι διαδικασίες, καθώς και τα σημεία ελέγχου και οι μέθοδοι 

παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται από την αρχή. Είναι υποχρεωτικό να 

αρνηθεί κανείς την κακή απόδοση και μάλλον να ενθαρρύνει ένα ανοιχτό 

περιβάλλον, όπου τα θέματα συζητούνται ανοιχτά και καταπολεμούνται μέσω 

δημιουργικών, ευέλικτων λύσεων, που επιτρέπουν σε κάθε μέρος να 

ικανοποιείται και να μην επηρεάζεται το σχέδιο εργασίας. 
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Η παρακολούθηση και η επίβλεψη των εθελοντών που εργάζονται εξ 

αποστάσεως, ειδικά σε μια Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών υπό την ηγεσία 

των εθελοντών, μπορεί να είναι δύσκολη. Ο διαχωρισμός μεταξύ της ομάδας 

του έργου και των εθελοντών μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή απογοήτευση, 

αναποτελεσματική επικοινωνία και κακή απόδοση, καθώς οι άνθρωποι έχουν 

συνηθίσει να εργάζονται σε ένα κοινό περιβάλλον. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

είναι σημαντικό να δημιουργείται μια αίσθηση σύνδεσης και δεσμού μεταξύ 

των μελών της ομάδας. Οι εθελοντές λειτουργούν καλύτερα εάν αισθάνονται 

συνδεδεμένοι με τον οργανισμό και τα άλλα άτομα με τα οποία συνεργάζονται. 

Για να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα, είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να 

επιτύχουμε μια αίσθηση προσωπικής επαφής μεταξύ της ομάδας του έργου 

και των εθελοντών. Αυτό θα επιτρέψει επίσης στα άτομα να εμπιστεύονται 

περισσότερο τους συντονιστές τους και να αισθάνονται άνετα υπό την 

επίβλεψη ή την παρακολούθηση. Είναι σημαντικό ο δεσμός να δημιουργείται 

από την αρχή, να υποστηρίζεται από ένα φιλόξενο και χωρίς αποκλεισμούς 

περιβάλλον. Οι συχνές διαδραστικές συναντήσεις θα βοηθήσουν επίσης τους 

εθελοντές να αναπτύξουν την αίσθηση του ανήκειν. Συνιστάται να 

συμπεριλάβετε παγοθραυστικά και παιχνίδια γνωριμίας σε αυτές τις 

συναντήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία σύνδεσης. Η καλή 

επικοινωνία πρέπει να ενθαρρύνεται, επομένως είναι φυσικό για τους 

εθελοντές να συμβουλεύονται ή να ενημερώνουν τους ανωτέρους τους 

συχνότερα. 

 

 
7. Κίνητρα εθελοντών 

 
Η διατήρηση του κινήτρου των «εθελοντών» είναι πάντα η πιο απαιτητική 

πτυχή στη διαχείριση εθελοντών και στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο ένα 

βήμα ή το 7ο βήμα χρονολογικά. Είναι μάλλον μια οριζόντια προσέγγιση και 

στάση απέναντι στη συμμετοχή των «εθελοντών». Περιλαμβάνει όλες τις 

διαφορετικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια ολόκληρου 

του προγράμματος εθελοντισμού που στο τέλος φέρνουν ποιότητα στη 

διαδικασία διαχείρισης του εθελοντισμού και διασφαλίζουν τα κίνητρα των 

εθελοντών που συμμετέχουν. Το κίνητρο αντιπροσωπεύει τον λόγο πίσω από 

τις πράξεις του καθενός μας. Είναι αυτό που δίνει σε κάποιον ενέργεια και 
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κατευθύνει τη συμπεριφορά του. Στη διαχείριση εθελοντών, οι οργανώσεις 

συνήθως αγωνίζονται να βρουν τρόπους να διατηρήσουν τα κίνητρα των 

«εθελοντών» σε υψηλά επίπεδα, προκειμένου να επωφεληθούν από τη 

συμμετοχή τους, καθώς δεν μπορούν να αμείβονται ή να επωφεληθούν από 

άλλα οικονομικά οφέλη, όπως στην περίπτωση του αμειβόμενου προσωπικού. 

Η παρακίνηση των εθελοντών δεν πρέπει να είναι μια αντιδραστική δράση σε 

άτομα χωρίς κίνητρα, αλλά μάλλον ένα σύνολο ενεργειών που αναλαμβάνει η 

οργάνωση σε ολόκληρο το πρόγραμμα εθελοντισμού προκειμένου να 

αποτραπεί ο εθελοντής από το να χάσει το ενδιαφέρον του ή να μειώσει τα 

πρότυπα. Η κατανόηση του τι παρακινεί κάθε άτομο βοηθά τον συντονιστή όχι 

μόνο να υποστηρίξει τον εθελοντή, αλλά να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που 

να ικανοποιεί τις ανάγκες του εθελοντή. Η διατήρηση του κινήτρου των 

«εθελοντών» σε υψηλά επίπεδα βοηθά την οργάνωση στη διατήρησή τους, 

καθώς είναι πιο δαπανηρή η συνεχής στρατολόγηση παρά η εργασία για την 

παρακίνηση των σημερινών εθελοντών εντός της ομάδας. 

 
Όταν αντιμετωπίζουμε το κίνητρο των «εθελοντών», αυτό που στην 

πραγματικότητα κάνουμε είναι να προσδιορίζουμε τις ανάγκες του κάθε 

ατόμου και να προσπαθούμε να τις ανταποκριθούμε μέσω προσαρμοσμένων 

ενεργειών. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ανθρώπων με βάση τις ανάγκες που 

πρέπει να εκπληρωθούν στην εργασία τους για να τους παρακινήσουν: 

 
Η ανάγκη για δύναμη: σε αυτούς τους ανθρώπους αρέσει να αισθάνονται ότι 

έχουν τον έλεγχο ή να έχουν την αίσθηση της εξουσίας και της επιρροής 

στους άλλους εθελοντές. Απολαμβάνουν να μοιράζονται τις ιδέες τους ή να 

δίνουν συμβουλές και έχουν στόχο να αποκτήσουν θετική φήμη ή να 

αποκτήσουν μια σημαντική θέση. 

 
Η ανάγκη για επιτεύγματα: αυτοί οι άνθρωποι συνήθως παρακινούνται κάθε 

φορά που εκπληρώνουν με επιτυχία τις ευθύνες τους και οι άλλοι 

αναγνωρίζουν τη συμβολή τους. Θέλουν να επιτύχουν σημαντικούς στόχους 

και να επιτύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. 



54 

 

 

Η ανάγκη για σύνδεση: αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται αποδεκτοί 

και αρεστοί από τους άλλους. Απολαμβάνουν την αλληλεπίδραση και την 

εργασία σε μια ομάδα, ενώ ανησυχούν για το πώς νιώθουν τα άλλα μέλη της 

ομάδας. 

 
Μπορεί επίσης να υπάρχει ένας συνδυασμός δύο ή και τριών κατηγοριών, αλλά 

πάντα υπάρχει μία που είναι πιο εμφανής. Το κλειδί για τη διατήρηση των 

εθελοντών είναι να βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούν τις κινητήριες ανάγκες τους, 

μέσω της εθελοντικής τους εμπειρίας. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, η οργάνωση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εθελοντές έχουν 

κίνητρα καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους και πρέπει να αναλάβει 

προληπτικές πρωτοβουλίες για τη διατήρησή της. Αυτό περιλαμβάνει: 

 
• τη δημιουργία ενός παρακινητικού ρόλου, που επιτρέπει στον εθελοντή 

να αισθάνεται ότι συμβάλλει σε έναν σκοπό σύμφωνα με τις αξίες και τις 

πεποιθήσεις του· 

• να έχει σαφή περιγραφή των καθηκόντων και να θέτει ρεαλιστικούς 

στόχους· 

• δημιουργώντας ένα περιβάλλον παρακίνησης, με καθιερωμένες 

διαδικασίες και κανόνες, που επιτρέπουν στον εθελοντή να είναι πιο 

ανεξάρτητος. Αυτό τους βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα τον ρόλο τους 

μέσα στον οργανισμό, τι να κάνουν ή πώς να αντιδράσουν σε ορισμένες 

καταστάσεις. 

• εξασφάλιση θετικού εργασιακού περιβάλλοντος και σχέσης με το 

αμειβόμενο προσωπικό. Διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν 

τους εθελοντές ως ίσους· 

• δημιουργία ενός ενθαρρυντικού μηνύματος πρόσληψης, εστιασμένο 

στην αποστολή της πρωτοβουλίας, καθώς και στα οφέλη και τις 

ευκαιρίες ανάπτυξής της· 

• Διατήρηση διαφανούς επικοινωνίας με τους υποψηφίους, κατά τη φάση 

της επιλογής, προσφέροντας χώρο στους πιθανούς εθελοντές να 

ζητήσουν ανατροφοδότηση· 

• συγχαίροντας τους επιλεγμένους εθελοντές και κάνοντας τους να 

νιώσουν ευπρόσδεκτοι στην ομάδα· 
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• προσφορά ευκαιριών προσανατολισμού και κατάρτισης για να βοηθήσει 

τον εθελοντή να ενσωματωθεί και να μάθει για το ρόλο του στον 

οργανισμό, καθώς και να αναπτύξει ή να βελτιώσει ικανότητες που 

σχετίζονται με τη θέση του· 

• δίνοντας συνεχώς εποικοδομητική ανατροφοδότηση και υποστήριξη· 

• να επιτρέπεται στον εθελοντή να είναι ανεξάρτητος και να παρέχει μια 

πρακτική εμπειρία μέσω των καθηκόντων του· 

• καλή διαχείριση του χρόνου και των ταλέντων του εθελοντή. 

• λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις προτάσεις τους· 

• εκφράζοντας την αναγνώριση και την εκτίμηση. 

 
 
 

8. Αναγνώριση προσόντων 

 
Η αναγνώριση αντιπροσωπεύει την αναγνώριση των προσπαθειών του 

εθελοντή και συνδέεται με τα κίνητρά του. Αντιπροσωπεύει τον τρόπο 

έκφρασης εκτίμησης στο άτομο και επιβράβευσης για τη συνεισφορά του. Η 

αναγνώριση βοηθά στη διατήρηση των «εθελοντών», δίνοντάς τους την 

αίσθηση της ολοκλήρωσης και του ανήκειν. Από την άλλη πλευρά, συμβάλλει 

στο ηθικό και την εργασιακή ικανοποίηση του εθελοντή, διασφαλίζοντας στο 

άτομο ότι η εμπλοκή του έχει νόημα για την οργάνωση και για την αιτία που 

απευθύνεται στο ECI. Η αναγνώριση των προσόντων μπορεί να μεταφερθεί 

μέσω πολυάριθμων πρωτοβουλιών που συνδυάζουν τόσο επίσημες όσο και 

ανεπίσημες μεθόδους. 

 
Η επίσημη αναγνώριση περιλαμβάνει τη χορήγηση βραβείων, πιστοποιητικών, 

σημάτων, πρόσβασης σε έκτακτες ευκαιρίες κατάρτισης ή μάθησης, δείπνα 

αναγνώρισης ή εκδήλωση ευγνωμοσύνης κατά τη διάρκεια δημόσιων 

εκδηλώσεων. Από την άλλη πλευρά, η άτυπη αναγνώριση λαμβάνει χώρα σε 

καθημερινή βάση, στην αλληλεπίδραση μεταξύ του εθελοντή και του 

οργανισμού, δείχνοντας απλώς εκτίμηση ή ευχαριστώντας τον εθελοντή για 

τη συνεισφορά του. 
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Ο τρόπος για να διατηρήσετε τους εθελοντές συμμετέχοντες στην οργάνωση 

είναι να καθορίσετε τι τους παρακινεί και στη συνέχεια να αναγνωρίσετε ξανά 

τα πλεονεκτήματά τους με βάση τα κίνητρά τους. Για να είναι αποτελεσματική, 

η αναγνώριση θα πρέπει να εξατομικεύεται για κάθε εθελοντή. Η αναγνώριση 

των προσόντων, με βάση τον τύπο κινήτρων του εθελοντή θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

 
Για εθελοντές προσανατολισμένους στην εξουσία 

 
• εντυπωσιακοί τίτλοι εργασίας. 

• ευκαιρία για προαγωγή· 

 

πρόσβαση στις πληροφορίες 

 
• συστατικές επιστολές που σημειώνουν τον αντίκτυπό τους· 

• παρουσιάζονται σε άτομα με επιρροή 

• αναγνώριση από τα άτομα με εξουσία εντός του οργανισμού· 

 
 
 

Για εθελοντές με γνώμονα τα επιτεύγματα 

 
• απτές ανταμοιβές 

• πρόσθετη εκπαίδευση; 

• πιο απαιτητικές εργασίες. 

• συστατική επιστολή στην οποία σημειώνονται συγκεκριμένα επιτεύγματα· 

• να συμπεριλαμβάνεται στις συνεδριάσεις του προσωπικού όταν χρειάζεται· 

• να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους· 

 
 
 

Για εθελοντές που προσανατολίζονται στη συνεργασία 

 
• Δημόσια αναγνώριση· 

• κάρτες, δώρα σε ειδικές περιστάσεις. 

• απροσδόκητα ευχαριστήρια σημειώματα / email. 

• εξατομικευμένα βραβεία· 

• ομαδικές εκδηλώσεις και κοινωνικές εξόδους· 

• παρουσιάζοντας τη δουλειά τους μέσω εικόνων που διατίθενται στο κοινό· 
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• θεωρείται ότι παρέχει πληροφορίες για την πελατεία 

 
 
 
 
 
 
 

Τα καθημερινά μέσα παροχής αναγνώρισης περιλαμβάνουν: 

 
• λέγοντας """ευχαριστώ"""? 

• συγχαίροντας τους εθελοντές όταν έκαναν εξαιρετική δουλειά. 

• ζητώντας τη γνώμη τους? 

• δείχνουν ενδιαφέρον για την προσωπική τους ζωή· 

• την πρόσκλησή τους σε άτυπες δραστηριότητες· 

• δίνοντάς τους κομπλιμέντα. 

 
 
 

Τα ενδιάμεσα μέσα παροχής αναγνώρισης περιλαμβάνουν: 

 
• σύνταξη συστατικής επιστολής· 

• τοποθέτηση των εθελοντών σε σημαντικές ομάδες εργασίας ή επιτροπές· 

• ανάρτηση γραφικών οθονών, που δείχνουν την πρόοδο προς τους στόχους. 

• αναφέροντας ονομαστικά τους σημαντικούς συνεισφέροντες στις αναφορές· 

• καλώντας τους εθελοντές να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους· 

• την παροχή άδειας συμμετοχής σε σεμινάρια ή άλλες συναντήσεις· 

 

γιορτάζοντας τα γενέθλια του εθελοντή. 

 
• επιτρέποντας στους εθελοντές να εκπροσωπούν την οργάνωση σε σημαντικές 

περιπτώσεις· 

• ζητώντας από τη διοίκηση να τους γράψει ένα ευχαριστήριο μήνυμα. 

• γιορτάζοντας τα μεγάλα επιτεύγματα ενός εθελοντή. 

• συμπεριλαμβανομένου τους στο ενημερωτικό δελτίο του οργανισμού. 

 
 
 

Τα κύρια μέσα παροχής αναγνώρισης περιλαμβάνουν: 

 
• δημιουργία εξατομικευμένων εμπορευμάτων. 

• ευκαιρίες δικτύωσης· 
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• δίνοντας πρόσθετες αρμοδιότητες και νέο τίτλο. 

• βραβείο του καλύτερου εθελοντή ή της καλύτερης εθελοντικής ομάδας· 

• δημιουργώντας ένα πλαίσιο προτάσεων και συστάσεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Αξιολόγηση του προγράμματος 

 
Η αξιολόγηση είναι προφανώς ένα βασικό στοιχείο για την ανάλυση του εάν 

ένα πρόγραμμα ήταν επιτυχές ή όχι. Κατά την αξιολόγηση ενός προγράμματος 

εθελοντισμού, η οργάνωση πρέπει επίσης να εξετάσει προσεκτικά τον τρόπο 

με τον οποίο απέδωσαν οι εθελοντές, τον τρόπο με τον οποίο η εμπλοκή τους 

έδωσε αξία στην οργάνωση και τον σκοπό που υποστήριξε, αλλά και τον τρόπο 

που ένιωθαν ως μέρος του προγράμματος. Κατά την αξιολόγηση των 

εθελοντών, η οργάνωση θα πρέπει να ξεκινά από την περιγραφή της θέσης 

εργασίας του εθελοντή και να έχει διάφορες απόψεις προκειμένου να 

καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Αυτή η διαδικασία βοηθά στην αξιολόγηση του 

βαθμού επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τι πρέπει να βελτιωθεί 

στο μέλλον, 

 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αξιολογήσετε εάν το πρόγραμμα ήταν 

επιτυχές: 

 
• αξιολόγηση βάσει αποστολής : μετρά τον αντίκτυπο του προγράμματος 

εθελοντισμού και σε ποιο βαθμό οι εθελοντές βοήθησαν την οργάνωση να 

επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο της αποστολής της ΠΠΠ. 

• Αξιολόγηση βάσει εκροών : εξετάζει τα αποτελέσματα που λαμβάνονται στο 

πλαίσιο του προγράμματος, συγκρίνοντάς τα με τους δείκτες που τέθηκαν κατά 

τον σχεδιασμό του προγράμματος. 

• αξιολόγηση βάσει προτύπων : αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του 

εθελοντικού προγράμματος συγκρίνοντάς το με τα πρότυπα λειτουργίας. 
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Στη φάση της αξιολόγησης συγκεντρώνουμε όλα τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν εξετάζοντας όλα τα έγγραφα παρακολούθησης (φυλλάδια χρόνου, 

εκθέσεις προόδου κ.λπ.). Ωστόσο, είναι σημαντικό να επιτραπεί στους 

εθελοντές να αυτοαξιολογήσουν τη συνολική τους απόδοση και μαθησιακή 

εμπειρία, καθώς και να παρέχουν σχόλια σχετικά με το πρόγραμμα. Αυτό θα 

βοηθήσει τον οργανισμό να συγκεντρώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή και τη βελτίωση του 

προγράμματος ή άλλων μελλοντικών πρωτοβουλιών. Όταν μετράμε την 

απόδοση των «εθελοντών», βασικά διατυπώνουμε ερωτήσεις, συλλέγουμε και 

αναλύουμε δεδομένα, τροποποιούμε σχέδια και δράσεις εάν χρειάζεται. Η 

αξιολόγηση μπορεί να γίνει μέσω ερευνών, εκθέσεων ή συνεντεύξεων με τους 

εθελοντές που φεύγουν. 

 
Η αξιολόγηση του προγράμματος θα πρέπει να επικεντρωθεί τόσο σε 

ποσοτικούς όσο και σε ποιοτικούς δείκτες. Από ποσοτική άποψη, η αξιολόγηση 

θα πρέπει να αφορά τα αποτελέσματα που προέκυψαν, σε σύγκριση με τους 

δείκτες που τέθηκαν κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος, τον αριθμό των 

εθελοντών που συμμετείχαν, τις ώρες εθελοντισμού και τελικά την αξία του 

χρόνου εθελοντισμού. Το τελευταίο μπορεί να υπολογιστεί με βάση ένα 

σύστημα κατώτατου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ωρών 

εθελοντισμού πολλαπλασιασμένο με τον κατώτατο μισθό / ώρα στην πολιτεία 

που είναι εγκατεστημένος ο εθελοντής. Τα αποτελέσματα μπορούν να 

πλαισιωθούν σε ένα γράφημα, προκειμένου να βοηθηθεί η οργάνωση να 

επικοινωνήσει τον αντίκτυπο του προγράμματος στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Από ποιοτική άποψη, η οργάνωση θα πρέπει να αξιολογήσει: 

 
Το έργο του εθελοντή: 

 
• Πώς ένιωσε ο εθελοντής στη θέση του και για τα καθήκοντα που του 

ανατέθηκαν; 

• Ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εργασίες που είχαν δοθεί; 

• Η δουλειά ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των εθελοντών και έφθασε τις 

δυνατότητές τους; 
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• Υπήρχαν εμπόδια στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους; Υπήρξαν 

καθυστερήσεις; 

• Είχαν αρκετή υποστήριξη; 

 
 
 

Η προσωπική ανάπτυξη του εθελοντή: 

 
• Πέτυχε ο εθελοντής αυτό που υπέθεσε στο πρόγραμμα; 

• Οι δραστηριότητες τους βοήθησαν να πετύχουν τους στόχους τους; 

• Ο εθελοντής βελτίωσε ή ανέπτυξε νέες ικανότητες; 

 
 
 

Η αξιολόγηση αντιπροσωπεύει μια σημαντική φάση για το μέλλον της 

πρωτοβουλίας και για τον οργανισμό. Αντιπροσωπεύει έναν τρόπο έμπνευσης 

και εμπλουτισμού της οργάνωσης και βελτίωσης της απόδοσης των 

«συντονιστών» και των «εθελοντών». Η αξιολόγηση βοηθά στη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας   και   της   προσωπικής   ανάπτυξης   κάθε ατόμου. 

Επίσης, ωφελεί τον εθελοντή στον οποίο θα πρέπει να παρέχεται 

εποικοδομητική ανατροφοδότηση για να τον βοηθήσει να αξιοποιήσει πλήρως 

τις δυνατότητές του και να αναπτυχθεί περαιτέρω προσωπικά και 

επαγγελματικά. Αυτό επιτρέπει στον εθελοντή να αναλογιστεί τα επιτεύγματά 

του, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του. Στο τέλος, οι προσπάθειές τους θα 

πρέπει να επιβραβεύονται με πιστοποιητικό, συστατική επιστολή ή άλλα μέσα 

που αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 
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Το έργο UPRAISE συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(σύμβαση επιχορήγησης 2020-1-DE04-KA205-019143). 
 

Αυτό το εγχειρίδιο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 
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