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Το νομικό πλαίσιο του εθελοντισμού στην Ελλάδα 

 
1.1  Η έννοια του εθελοντισμού στην Ελλάδα. 

Δεν υπάρχει κανένας ορισμός από το νόμο για τον εθελοντισμό για τους θέλοντες. Ο 

μόνος διαθέσιμος ορισμός προέρχεται από την Ελληνική Ομοσπονδία μη 

κυβερνητικών οργανώσεων και Αναφέρει ότι: «Εθελοντισμός είναι η πρόθυμη 

δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί χωρίς αμοιβή για ένα καθορισμένο ή αόριστο 

χρονικό διάστημα για το γενικό καλό της κοινωνίας»  

1.2  Εθελοντισμός και νομικό πλαίσιο. 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικό νομικό πλαίσιο για τους εθελοντές και τους 

εθελοντικούς οργανισμούς. Συνεπώς, οι εθελοντές δεν καλύπτονται από κανενός 

είδους νομική προστασία. Όποιες νομικές διαφωνίες προκύπτουν σε σχέση με τους 

εθελοντές ή τους εθελοντικούς οργανισμούς,  αντιμετωπίζονται γενικά ανάλογα με 

την περίπτωση. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία,  εφαρμόζονται οι 

γενικοί κανονισμοί που διέπουν την απασχόληση,  τη διαμονή,  τις κοινωνικές 

παροχές,  τις παροχές υγείας,  καθώς και τη μετακίνηση.  

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

1.2.1.  Αναφορικά με τις αποζημιώσεις εξόδων που παρέχονται στους εθελοντές 

και  τη γενικότερη οικονομική υποστήριξη τους: 

α)  Δεν υπάρχει κανενός είδους νομική πρόνοια σχετικά με την αποζημίωση των 

εξόδων των εθελοντών στην Ελλάδα. 

β)  Οι εθελοντές εξαρτώνται αποκλειστικά από τους οργανισμούς για να καλύψουν 

τα έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο της εθελοντικής τους δραστηριότητας. 

γ)  Όταν ο εθελοντής παρέχει έργο πλήρους απασχόλησης, τα έξοδα μπορεί να 

περιλαμβάνουν το φαγητό, τι τη και το γενικότερο κόστος διαβίωσης. 

1.2.2.  Αναφορικά με την προστασία των εθελοντών: 

α)  Δεν υπάρχει νομική πρόνοια σχετικά με την ασφάλεια των εθελοντών. Συνεπώς, 

η προστασία των εθελοντών σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας η πρόκληση 

ζημίας από τρίτους εξαρτάται από τον οργανισμό. Εάν ο οργανισμός δεν παρέχει η 

ασφάλιση, που χρησιμοποιεί τη προσωπική του ασφάλιση. 

β)  Εφόσον οι εθελοντές δεν ανήκουν σε κάποιο επίσημο Νομικό καθεστώς, δεν έχουν 

συγκεκριμένα οφέλη από κοινωνικές παροχές. Τα δικαιώματά τους σχετίζονται με τις 

παράλληλες με τον εθελοντισμό ιδιότητές τους, δηλαδή ή οποιαδήποτε παράλληλη 

ιδιότητα τους( π.χ.  φοιτητής, άνεργος, αμειβόμενος εργαζόμενος)  τους εισάγει στα 

αντίστοιχα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.                         


