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ΠΡΟΣ : 

 

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   

ΘΕΜΑ: Διεθνής Ημέρα
 
Εθελοντή (International Volunteer Day)

 
_5 Δεκεμβρίου 

2016 με θέμα «Καθολική Αποδοχή – Δώστε το χέρι στους Εθελοντές» ( Global 

Applause – Give Volunteers a hand).  

ΣΧΕΤ: Το με αριθ. Γ3δ/ΔΦΑΥ9/Γ.Π.οικ.60005/5.08.2015 (ΑΔΑ: 6Μ9Ε465ΦΥΟ-

ΤΦ8) έγγραφο της Δ/νσης Π.Φ.Π. και Πρόληψης, με θέμα «Καθορισμός ενιαίων 

διαδικασιών έκδοσης Εγκυκλίων για Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες/Εβδομάδες για 

θέματα υγείας». 

             

                 
   
             Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής 

Υγείας και Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας 

Εθελοντή (International Volunteer Day), όπως αυτή έχει καθιερωθεί από τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών  και είναι η  5
η
 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, σας 

ενημερώνει για τα ακόλουθα:  

 

Α. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (OHE) καθιέρωσε τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντή, 

την 5
η
 Δεκεμβρίου κάθε έτους, το 1985, προκειμένου να ορισθεί διεθνώς μία ημέρα 

ως επίκεντρο που θα εξάρει τη δύναμη και την δυναμική του εθελοντισμού. Με τον 

τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους εθελοντές και στις εθελοντικές οργανώσεις να   

αφυπνίσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν την παγκόσμια κοινότητα, 
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να κερδίσουν την αναγνώριση της συμμετοχής τους σε δράσεις και παρεμβάσεις που 

αναπτύσσουν στην τοπική κοινότητα.  

 

       Ο ΟΗΕ έχει θέσει για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντή του 2016 το θέμα: «Καθολική 

Αποδοχή – Δώστε το χέρι στους Εθελοντές» (Global Applause – Give volunteers 

a hand), με στόχο την αναγνώριση των εθελοντών και του έργου τους παγκοσμίως 

και των όσων το Εθελοντικό Κίνημα επιτυγχάνει συμβάλλοντας στην Ειρήνη και την 

Αειφόρο Ανάπτυξη ως πραγματικότητα.  

       Με την παγκόσμια αυτή εκστρατεία ενημέρωσης, ενθαρρύνονται οι άνθρωποι σε 

παγκόσμιο επίπεδο, να προσφέρουν στους εθελοντές περισσότερη αναγνώριση και 

καθολική αποδοχή διαμέσου των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και να ενισχυθούν 

παρόμοιες δράσεις και παρεμβάσεις αναγνώρισης του έργου των εθελοντών και των 

εθελοντικών Φορέων στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας του Εθελοντή 

σε εθνικό επίπεδο. Οι εθελοντές μετατρέπονται σε ενεργούς εκπροσώπους, ώστε να 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου – κοινωνίας. Από τους 

εθελοντές που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο έως αυτούς που βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, όλοι μαζί 

συμβάλλουν με την προσφορά τους προς την ανθρωπότητα, καθώς εκατομμύρια 

εθελοντών, καθολικά, φέρνουν κοντά τις κοινότητες. Ο κόσμος δεν μεταβάλλεται 

μόνο από τους ανθρώπους που μοιράζονται το εθελοντικό πνεύμα, αλλά οι εθελοντές 

αναδεικνύουν και δρούν πρωτοποριακά, γεγονός που τους εξελίσσει σε « καθολικούς 

πολίτες του κόσμου», που προβάλλουν το κοινό μέλλον της ανθρωπότητας στον 

πλανήτη. 

          Μέσω της διεθνούς εκστρατείας ενημέρωσης, συντονίζεται μια σφαιρική και 

καθολική αποδοχή της αναγνώρισης των εθελοντών παγκοσμίως και της συμβολής 

τους, όταν «Δίνουμε το χέρι στον εθελοντή», δηλώνοντας υποστήριξη, παράλληλα 

ενθαρρύνεται  ο καθένας πολίτης που δεν έχει ακόμα αναπτύξει την εθελοντική 

ιδιότητα, να αναπτύξει το ενδιαφέρον στην εθελοντική προσφορά και να συμμετάσχει 

ενεργά σε διάφορά εθελοντικά προγράμματα και δράσεις.(Πηγή: Ο.Η.Ε, Διεθνής 

Ημέρα Εθελοντή).   

 

Β1. Η ανάπτυξη του εθελοντισμού στην Ελλάδα, εδραιώθηκε θεσμικά το 1998, με το 

Νόμο 2646 (ΦΕΚ 236 Α/ 20-10-1998) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 12 « Ανάπτυξη 

Εθελοντισμού» ρυθμίζονται σχετικά θέματα και κατ΄αρχήν, η σύσταση Τμήματος 
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ανάπτυξης εθελοντισμού (Παρ.1), το οποίο αρχικώς ανήκε στο Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας, ενώ σήμερα εντάσσεται στη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και 

Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος μεταξύ άλλων είναι, ο σχεδιασμός, η 

προώθηση και η υλοποίηση μέσω εθελοντικών οργανώσεων, προγραμμάτων που 

αφορούν στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις δημόσιων πολιτικών των συναρμόδιων 

Υπουργείων, η τήρηση ειδικών μητρώων για εθελοντικές οργανώσεις κ.λ.π. 

        Στο εν λόγω Τμήμα τηρείται ειδικό μητρώο των Πρωτοβάθμιων, 

Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Εθελοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) κάθε μορφής, 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας ή της Κοινωνικής Φροντίδας 

και με αντικείμενο κυρίως την εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς 

άτομα ή ομάδες πληθυσμού. Παράλληλα (Παρ 2) ρυθμίζονται οι σχετικές 

προϋποθέσεις ένταξης των φορέων στο εν λόγω μητρώο.  

        Επιπρόσθετα στην (Παρ 6) του ιδίου άρθρου, καθορίζεται ως επίσημη ημέρα 

εορτασμού του Εθελοντισμού στην Ελλάδα η 5
η
 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

        

Β2. Σε συνέχεια των σχετικών ρυθμίσεων του άρθρου 12 του Ν. 2646/1998 

εκδόθηκαν οι: 

Α. Αριθ.Π2(γ)/οικ.2256, Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με θέμα, 

«Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στοιχεία  και Διαδικασία εγγραφής» (ΦΕΚ 963τ Β΄, 

26-7-2001). 

Β. Αριθ.οικ.19252 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με θέμα: « 

Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου στο Εθνικό και Νομαρχιακό 

Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων».(ΦΕΚ 248 τ.Β΄28-2-2002). 

Γ. Αριθ.οικ.19253 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με θέμα « 

Χρηματοδότηση Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» (ΦΕΚ 248 τ Β΄28-2-

2002). 

Δ.  Αριθ. Γ.Π: Π2(γ) οικ./87453 του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

με θέμα: «Εκδηλώσεις προώθησης – στήριξης του εθελοντισμού – Βράβευση 

Εθελοντικών Οργανώσεων και Εθελοντών Πολιτών που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».(ΦΕΚ 1179 τα Β΄25-8-2005). 
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Ε. Αριθ. Γ.Π: Π(2)γ οικ.34029 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και 

ΜΚΟ Εθελοντικού Χαρακτήρα». (ΦΕΚ 1163 τ. Β΄ 10-4-2012). 

        ΄Οσον αφορά στην διαδικασία για την πιστοποίηση των φορέων που 

εντάσσονται στην ανωτέρω  σχετική ΚΥΑ (Ε), η υλοποίηση αυτής  έχει ανατεθεί στο 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) μέσω του « Πληροφοριακού 

Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 

Ιδιωτικού Δικαίου (Π.Σ.Π.Α)». 

        

Γ. Στο Ν.3868/2010/(ΦΕΚ 129 τ.Α/3-8-2010) « Αναβάθμιση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης», ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με το 

Μητρώο Εθελοντών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας καθώς και το πεδίο 

εφαρμογής  των εθελοντών και των εθελοντικών ομάδων στο πεδίο της Υγείας και 

Κοινωνικής Φροντίδας.  

         Συγκεκριμένα: 

α) Στο Άρθρο 11 « Μητρώο Εθελοντών Υγείας- Κοινωνικής Φροντίδας – 

Ορισμοί», αναφέρονται οι ορισμοί : 

 « Εθελοντής υγείας- κοινωνικής φροντίδας», είναι το εγγεγραμμένο στο 

μητρώο εθελοντών φυσικό πρόσωπο που παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του, 

σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης εθελοντών υγείας – κοινωνικής 

φροντίδας, (εδ.α). 

  «Εθελοντική ομάδα υγείας – κοινωνικής φροντίδας», είναι η ένωση 

φυσικών προσώπων που συνιστάται με σκοπό την παροχή εθελοντικής 

προσφοράς έργου και εγγράφεται ως τέτοια στο μητρώο εθελοντών. 

Εθελοντικές ομάδες μπορεί να συνιστώνται και από νομικά πρόσωπα με 

απόφαση της διοίκησής τους.(εδ β). 

Επίσης δίνονται ορισμοί για: 

  «Εθελοντή υγείας- κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων καταστάσεων». 

 « Πρόγραμμα δράσης εθελοντών Υγείας – Κοινωνικής Φροντίδας». 

 « Μητρώο εθελοντών – εθελοντικών ομάδων». 

      β)  Στο άρθρο 12 «Πεδίο Εφαρμογής – Εθελοντές και Εθελοντικές Ομάδες 

Υγείας – Κοινωνικής Φροντίδας»,  αναφέρεται  ότι: « οι διατάξεις των άρθρων 11 
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και 12 εφαρμόζονται σε κάθε πρόγραμμα εθελοντών υγείας – κοινωνικής φροντίδας, 

που εγκρίνονται από τους συντονιστές φορείς». 

         Επίσης προσδιορίζεται  το αντικείμενο των προγραμμάτων δράσης εθελοντών 

υγείας – κοινωνικής φροντίδας που μπορεί να είναι ενδεικτικά: Φροντίδα ασθενών, 

παιδιών και ηλικιωμένων, Διευκόλυνση πρόσβασης εξυπηρετούμενων ατόμων με 

αναπηρία, Διευκόλυνση πρόσβασης αλλόγλωσσων στις υπηρεσίες Υγείας- Πρόνοιας, 

Δημιουργική απασχόληση παιδιών – ψυχαγωγία ασθενών,  Εκδηλώσεις για 

υποστήριξη μονάδων Υγείας- Πρόνοιας, Κινητές μονάδες πρόληψης, Ενημερωτικές 

εκστρατείες – εκστρατείες διενέργειας προληπτικών ελέγχων, Διευκόλυνση του 

ασθενούς σε διοικητικές διαδικασίες, Παροχή – διανομή συσσιτίου, Συμμετοχή σε 

δράσεις έκτακτης ανάγκης. 

 

Δ. Το Υπουργείο Υγείας με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντή και 

προκειμένου να εξάρει τη συμβολή του εθελοντισμού στο πεδίο της Υγείας, 

αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο ρόλο και το έργο των εθελοντών και των εθελοντικών 

οργανώσεων στο χώρο αυτό, επισημαίνει την σπουδαιότητα της δωρεάν συμβολής 

και προσφοράς στους ακόλουθους άξονες:   

Δ1. Εθελοντική Αιμοδοσία 

         Η εθελοντική αιμοδοσία είναι επί της ουσίας προσφορά στο συνάνθρωπο. 

         Η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι απλά ενέργεια φιλανθρωπίας, είναι βασικός 

πυλώνας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και μία έμπρακτη έκφραση κοινωνικής 

αλληλεγγύης. 

        Σχετικά με τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας ειδικότερες πληροφορίες 

δίδονται στα έγγραφα: α)Η με αρ,πρωτ.Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/2015/Γ.Π.οικ.45035/16.06.2015 

(ΑΔΑ: 6ΒΧΚ465ΦΥΟ-7Χ4) Εγκύκλιος με θέμα: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή 

Αιμοδότη 14.06.2015, « Σας ευχαριστώ για τη διάσωση της ζωής μου» ( Thank you 

for saving my life) και β) η με αρ. πρωτ: Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/Γ.Π.οικ.40632/3.6.2016 ΑΔΑ: 

Ω46Ρ465ΦΥΟ-ΤΣΥ), εγκύκλιος με θέμα «Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 14-

06-2016 «Το αίμα μας ενώνει όλους» ( Blood connect us all). 

Δ2. Δωρεά Οργάνων και Ιστών 

          Η 1
η
 Νοεμβρίου κάθε έτους έχει ορισθεί  διεθνώς ως  « Ημέρα Δωρεάς 

Οργάνων», καθώς επίσης και από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) 

για την Ελλάδα, με στόχο να υπενθυμίζεται  στο ευρύτερο κοινό η σημασία της 

Δωρεάς Οργάνων και ιστών. 
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        Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει στους πολίτες την ευθύνη 

τους κυρίως απέναντι στον εαυτό τους, αλλά και απέναντι στους άλλους, σχετικά με 

τη δωρεά οργάνων και ιστών, δίνοντας  το ερέθισμα στους ανθρώπους να σκεφτούν 

και να συζητήσουν με τους οικείους τους τη στάση τους απέναντι σε αυτό το 

σημαντικό θέμα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η γνώση των επιθυμιών του εκλιπόντος, 

όσον αφορά στη δωρεά οργάνων και ιστών, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα 

που θα οδηγήσει μια οικογένεια στη συναίνεση για τη λήψη των οργάνων του 

αποβιώσαντος συγγενούς της.  

          Βασικοί άξονες για την ενίσχυση της δωρεάς οργάνων και ιστών μεταξύ άλλων 

είναι, η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της δωρεάς και της 

μεταμόσχευσης,   η περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού καθώς 

και η βελτίωση της προσβασιμότητας και της σωστής πληροφόρησης των ασθενών 

για τη θεραπεία μέσω της μεταμόσχευσης. (ΠΗΓΉ: Δελτίο τύπου του ΕΟΜ 2015). 

          Σχετικά με την ενημέρωση για τη δωρεά οργάνων και ιστών πληροφορίες 

παρέχονται στον ιστότοπο του ΕΟM (www.eom.gr). 

 

 

 

Δ3. Εθελοντική Προσφορά Ανθρωπίνου Μητρικού Γάλακτος. 

             Η προώθηση και  η προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού αποτελεί έναν από 

τους κύριους άξονες πολιτικών υγείας που ενισχύεται από το Υπουργείο Υγείας και 

στο πλαίσιο αυτό οι επαγγελματίες υγείας  καλούνται να προβούν σε συνεχείς 

ενέργειες και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα, είτε ενημερώνοντας 

και ευαισθητοποιώντας τις νέες γυναίκες και μητέρες είτε συμβάλλοντας στην 

ενίσχυση των θηλαζουσών μητέρων. 

           Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην ευαισθητοποίηση των θηλαζουσών 

μητέρων για την Εθελοντική Προσφορά - Δωρεά Ανθρωπίνου (Μητρικού) 

Γάλακτος ως προσφορά στη Μονάδα Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού – 

Τράπεζας Γάλακτος, της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας «ΕΛΕΝΑ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». (Πληροφορίες τηλ. 2132051360 και 2106462782/  Ώρες 

λειτουργίας : 7 πμ – 10 μμ/  www.hospital – Elena.gr, και στο   e-mail 

breastfeeding). 

        

http://www.eom.gr/
http://www.hospital/
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       Σχετικά με τη σημασία του μητρικού θηλασμού και την Εθελοντική Προσφορά 

Ανθρώπινου Μητρικού Γάλακτος, ειδικότερες πληροφορίες δίδονται στα έγγραφα α) 

Η με αριθ.πρωτ. Γ3δ, Γ1Αδ/ΦΑΥ9/2015/Γ.Π.οικ.83131/30-10-2015 (ΑΔΑ: 

66ΑΓ465ΦΥΟ-508) εγκύκλιος με θέμα « Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού 

Θηλασμού « Θηλασμός και Εργασία: Ας το κάνουμε να πετύχει» 1 έως 7 Νοεμβρίου 

2015. Ανάπτυξη Εθνικής Εκστρατείας Ενημέρωσης με θέμα «Σημεία Φιλικά στο 

Μητρικό Θηλασμό», και β)η με αρ.πρωτ. Γ3δ, Γ1α 

/ΦΑΥ9/2016,27Β/Γ.Π.οικ.81045/27-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΛΨΘ465ΦΥΟ-ΒΔΧ) 

εγκύκλιος με θέμα :Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού «Μητρικός 

Θηλασμός – Ενα Κλειδί για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»1 έως 7 Νοεμβρίου 2016. 

 

 

Δ4. Εθελοντική Προσφορά των  Φροντιστών σε άτομα τρίτης ηλικίας και 

ψυχικά πάσχοντες. 

        Ιδιαίτερη αναγνώριση οφείλεται από τους Φορείς της Πολιτείας αλλά και από 

κάθε πολίτη για το σημαντικό και ουσιαστικό έργο της εθελοντικής προσφοράς των 

φροντιστών κάθε είδους ( άτυπους, συγγενείς, κ.λ.π.) που εθελοντικά στηρίζουν και 

συμπαραστέκονται στους μακροχρόνια ασθενείς, στα ηλικιωμένα άτομα, στους 

ψυχικά πάσχοντες και σε άλλες ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού. Με την έμπρακτη 

παροχή φροντίδας και αλληλεγγύης, παρέχουν ένα διαρκές, συχνά αόρατο αλλά 

άκρως απαραίτητο έργο για την αρωγή ατόμων και οικογενειών, συμβάλλοντας στην 

εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων.  

      Σχετικά με τη σημασία της Φροντίδας σε άτομα τρίτης ηλικίας και ψυχικά 

πάσχοντες ειδικότερες πληροφορίες δίδονται στα έγγραφα α) Η με 

αριθ.πρωτ.Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/2015/Γ.Π.οικ.69995/10-9-2015 (ΑΔΑ: 7Ω6Α465ΦΥΟ-Δ3Τ) 

εγκύκλιος  για τον Παγκόσμιο Μήνα /Ημέρα Alzheimer- Άνοιας 21 Σεπτεμβρίου 

2015, με θέμα : «Μη με ξεχνάς» (Remember Me).β) Η με 

αριθ.πρωτ.Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/2015/Γ.Π.οικ.77540/9.10.2015 (ΑΔΑ:ΩΩΘΩ465ΦΥΟ-ΧΞ3) 

εγκύκλιος για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (World Mental Health Day) 10 

Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Αξιοπρέπεια στην Ψυχική Υγεία» (Dignity and Me). γ) η 

με αριθ.πρωτ.Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/Γ.Π. οικ.68683/15-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΣΧ465ΦΥΟ-ΡΩΘ) 

σχετικά με τον Παγκόσμιο Μήνα/Ημέρα Αlzheimer – Ανοιας 21 Σεπτεμβρίου 2016, 

με θέμα: «Μη με ξεχνάς». (Remember Me).   
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Δ5. Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο ενημέρωσης Φορέων της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας καθώς και συλλογικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών 

και προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στην αναζήτηση άμεσης 

κοινωνικής βοήθειας και στήριξης σε θέματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας από 

εθελοντικούς φορείς και οργανώσεις, εξέδωσε την υπ αριθ.πρωτ. 

Γ3δ/ΔΦ.15,18,19,20/Γ.Π. οικ.60004/5.8.2015 ( ΑΔΑ:ΩΟΞΓ465ΦΥΟ-3Γ8) εγκύκλιο 

με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών 

ψυχοκοινωνικής στήριξης και πληροφόρησης πολιτών σε επίπεδο 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας». 

 

Ε. Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά η ανάπτυξη, οργάνωση  και 

υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών και δράσεων: 

 Ενημέρωσης- πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης 

/πολιτών, παιδιών, εφήβων, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών υγείας και 

διάφορων κατηγοριών ευπαθών ομάδων πληθυσμού πολιτών, για θέματα που 

σχετίζονται με τον εθελοντισμό, το ρόλο και το έργο των εθελοντών, ιδιαίτερα 

στον τομέα της υγείας, την φροντίδα και στήριξη των ασθενών και των 

ευπαθών ομάδων πληθυσμού, καθώς και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων αξιών 

που χαρακτηρίζουν τον εθελοντισμό, δηλαδή της ανιδιοτελούς προσφοράς, 

της κοινωνικής αλληλεγγύης, του σεβασμού στην αξιοπρέπεια και την 

αυτοδιάθεση, στην αυτόνομη διαβίωση και κοινωνική συμμετοχή -ένταξη. 

    Επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας καθώς και άλλων στελεχών αρμόδιων 

υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,  που απασχολούνται σε δομές 

και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας σχετικά με τις αρχές και τις 

αξίες του εθελοντισμού, το έργο των εθελοντών και της σημασίας της 

εθελοντικής συμπεριφοράς στους άξονες υγείας που περιγράφονται στην 

ενότητα Δ. 

  Επίσης, ανάλογες δράσεις επιμόρφωσης δύνανται να υλοποιηθούν σε φορείς, 

Κέντρα/ Μονάδες Υγείας και Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΠΕΔΥ, της Πρωτοβάθμιας Ψυχικής Υγείας,  σε 

υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, 

καθώς και στις υπηρεσίες και τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά 

και οι νέοι στις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού, στο έργο των εθελοντών 

και στην σπουδαιότητα της εθελοντικής προσφοράς στο πεδίο της υγείας. 
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          Οι εν λόγω δράσεις, προτείνεται να αναπτυχθούν με την συνεργασία τοπικών 

και περιφερειακών φορέων και υπηρεσιών  και των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων, 

Επιστημονικών Εταιρειών σχετικών με την  Υγεία  ή άλλων  αρμόδιων 

επιστημονικών και επαγγελματικών Φορέων, Συλλόγων ασθενών, εθελοντικών 

οργανώσεων  και  Περιφερειακών Υπηρεσιών συναρμόδιων Υπουργείων κ.α., 

προκειμένου να επιμορφωθούν στις αρχές και τις αξίες της εθελοντικής προσφοράς. 

 

E2.  Επισημαίνεται, ότι ιδιαίτερη έμφαση είναι απαραίτητο να δοθεί σε δράσεις 

και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του μαθητικού (παιδικού – 

εφηβικού) πληθυσμού, σχετικά με τις αξίες και τις αρχές του εθελοντισμού, της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας, της ενεργούς συμμετοχής σε 

συλλογικές δράσεις κοινωνικού περιεχομένου, στην ενθάρρυνση άσκησης 

εθελοντικού έργου, στο σεβασμό των δικαιωμάτων των συμπολιτών σε κάθε 

επίπεδο, στην αναγνώριση της συνεισφοράς των εθελοντών και ιδιαίτερα των 

φροντιστών στο έργο της φροντίδας και της στήριξης ευάλωτων ομάδων 

πληθυσμού σε θέματα υγείας, περιβάλλοντος και ποιότητας  ζωής. 

 

ΣΤ. Προκειμένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και 

ενέργειες, προτείνεται,  οι αρμόδιοι επαγγελματίες υγείας, όπως  γενικοί ιατροί, 

παθολόγοι, παιδίατροι, ιατροί δημόσιας υγείας, νοσηλευτές –τριες,  επισκέπτες-τριες 

υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α., να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο με φορείς, 

υπηρεσίες, Νοσοκομεία, Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, Πρωτοβάθμιες Δομές Ψυχικής 

Υγείας  Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας, ΟΤΑ, Συλλόγους, Μ.Κ.Ο./Α.μ.Κ.Ε. 

προσανατολισμένες σε θέματα εθελοντισμού και ανάπτυξης  εθελοντικού έργου και 

παρεμβάσεων.  

 

Ζ.  Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επαγγελματίες υγείας, δύνανται να αναζητήσουν 

περισσότερες  πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται ευρύτερα με τον 

εθελοντισμό, στους ακόλουθους ιστότοπους. 

 

Διεθνείς Ιστότοποι: 

www.unv.org (O.H.E.). 

www.unv.org/international-volunteer-day-2016 (Ο.Η.Ε.- Διεθνής Ημέρα Εθελοντή 

2016). 

http://www.unv.org/
http://www.unv.org/international-volunteer-day-2016
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Iστότοποι στην Ελλάδα: 

www.moh.gov.gr (Υπουργείο Υγείας). 

www.upakp.gr ( Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης – Τμήμα Εθελοντισμού). 

www.ngofederation.gr ( Ομοσπονδία εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων). 

www.50plus.gr (50 + Ελλάς). 

www.filoptocho.gr (Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών). 

www.msf.gr (Γιατροί χωρίς Σύνορα Ελλάδας). 

www.esaea.gr (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία). 

www.posgamea.gr (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων 

Ατόμων με Αναπηρία). 

www.gonis.org.gr (Γο.ν.ι.ς – Σύλλογος για τη Γονεϊκή Ισότητα). 

www.unicef.gr (Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF). 

www.ioas.gr (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»). 

www.gcr.gr (Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες). 

www.redcross.gr (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός). 

www.mazigiatopaidi.gr ( Mαζί για το Παιδί). 

www.posea.gr (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών ). 

www.ethelodestoucosmou.gr ( Εθελοντές του Κόσμου Ελλάδας). 

www.winhellas.gr ( Γυναίκες χωρίς Σύνορα). 

 

H.  Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου,  παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά  

τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόμενο 

Φορέα, για την προώθηση των αναφερομένων κατά περίπτωση ενεργειών.
 

      Επίσης, το Γραφείο  Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας, 

παρακαλείται όπως εκδώσει δελτίο τύπου προκειμένου να  ενημερωθούν σχετικά όλα 

τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 

      Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρακαλείται να αναρτήσει στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου ( στην ενότητα για τον Πολίτη και στην ενότητα 

Υγεία/Δ/νση ΠΦΥ&Π Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης/ Ενότητα 

«Παγκόσμιες Ημέρες» την παρούσα εγκύκλιο. 

 

http://www.moh.gov.gr/
http://www.upakp.gr/
http://www.ngofederation.gr/
http://www.50plus.gr/
http://www.filoptocho.gr/
http://www.msf.gr/
http://www.esaea.gr/
http://www.posgamea.gr/
http://www.unicef.gr/
http://www.ioas.gr/
http://www.gcr.gr/
http://www.redcross.gr/
http://www.mazigiatopaidi.gr/
http://www.posea.gr/
http://www.ethelodestoucosmou.gr/
http://www.winhellas.gr/
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      Οι Φορείς που θα οργανώσουν εκδηλώσεις, παρακαλούνται να ενημερώσουν 

σχετικά τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, 

dipsy@moh.gov.gr,  pfy4@moh.gov.gr). 

 

 

                                                      Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                             

 

 

 

                                                                    ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΒΑΡΔΑΡΟΣ 

                                                                                                   

                                                                       

                                                            

 

 

 

 

 

 

                             

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   

1. Προεδρία της Δημοκρατίας , Βασ. Γεωργίου Β΄2, 10028 Αθήνα 

2. Βουλή των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 2-6, 10021 Αθήνα  

3. Ακαδημία Αθηνών , Ελ. Βενιζέλου 28, 10679 Αθήνα  

4. Υπουργεία, Δ/νσεις Διοικητικού, (για ενημέρωση υπηρεσιών και εποπτευόμενων 

φορέων)   

5. Υπουργείο Εργασίας  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης  Σολωμού 60 τ.κ. 104 32. 

6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α)  Τσόχα 5. Τ.κ.115 21. 

7. Υπουργείο Υγείας 

α) Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες, Γραφ. κ.κ. Διοικητών (με την   

παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι εποπτευόμενους φορείς τους). 

β) Όλους τους εποπτευόμενος Φορείς, ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ  

γ) Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, Γραφ. κ. Διοικητή 

δ) Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αποστόλου 12, Γραφ. κ. Προέδρου, 15123 Μαρούσι Αττικής 

ε) Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1, τ.κ.      

mailto:dipsy@moh.gov.gr
mailto:pfy4@moh.gov.gr
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 11527, Αθήνα  

στ) ΣΕΥΥΠ Γραφ. κ. Γεν. Επιθεωρητή  

ζ) ΚΕΕΛΠΝΟ, Γραφ. κ. Προέδρου, Αγράφων 3-5, 15123 Μαρούσι Αττικής  

η)  Γραφ. Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων  

θ) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης       

8. ΕΣΔΥ Γραφ. κ. Κοσμήτορος, Λ. Αλεξάνδρας 196, τ.κ. 11521, Αθήνα   

9. Όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Χώρας (για ενημέρωση Σχολών και Τμημάτων) 

10. Γ.Ε.Σ. Δ/νση Υγειονομικού Λ. Κανελλοπούλου Π. 1 & Κατεχάκη , τ.κ. 11525, 

Αθήνα.  

11.  Γ.Ε.Α. Δ/νση Υγειονομικού Π. Κανελλοπούλου 3, τ.κ. 11525, Αθήνα  

12.  Γ.Ε.Ν. Δ/νση Υγειονομικού, Δεινοκράτους 70, τ.κ. 11521, Αθήνα  

13. Περιφέρειες της Χώρας, Γραφ. κ.κ. Περιφερειαρχών (για ενημέρωση των 

αρμόδιων υπηρεσιών των  Π.Ε.) 

14. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Γραφ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων (για ενημέρωση ΟΤΑ) 

15. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) , Γ. Γενναδίου 8. 10678 Αθήνα  

16. Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, 

Παλαιολόγου 9 15124, Μαρούσι Αττικής 

17. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Πειραιώς 134, 11854 Αθήνα  

(ενημέρωση Μελών ) 

18. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Πλουτάρχου 3, και Υψηλάντους,  19675,Αθήνα 

(ενημέρωση Μελών)  

19. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών  Δημόσιας Υγείας Λ. Αλεξάνδρας 215, 11623 Αθήνα  

20. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23 τ.κ.11525 Αθήνα (Ενημέρωση 

Επιστημονικών Εταιρειών)  

21. Διαρκής Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος, Ι. Γενναδίου 14,11521 Αθήνα  

(για ενημέρωση Ι.Μ.)  

22. Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος , Τζώρτζ 10 Πλ. Κάνιγγος , 10677, Αθήνα  

23. Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας 42,10558, Αθήνα 

24. ΄Ενωση  Νοσηλευτών Ελλάδας, Βασ. Σοφίας 47, τ.κ. 10676, Αθήνα (ενημέρωση 

Μελών)   

25. Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Τοσίτσα 19. 10683. Αθήνα  

26. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών –των, Αρ. Παππά 2, τ.κ. 11521, 

Αθήνα,(ενημέρωση Μελών)  

27. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών –τριών,  Παπαρηγοπούλου 15, τ.κ. 10561, 

Αθήνα (ενημέρωση Μελών )  
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28. Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17 , τ.κ.10432 , Αθήνα    

29. Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, 10672 Αθήνα 

30.  Ι.Κ.Α. Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Αγίου Κωνσταντίνου 8, 10241 Αθήνα  

31.  Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας : 

α) Για λογαριασμό Δημόσιας Τηλεόρασης  

β) Για λογαριασμό Δημόσιας Ραδιοφωνίας Αλεξάνδρου Πάντου και 

Φραγκούδη 11, 10163 Αθήνα (δύο (2) αντίγραφα του εγγράφου). 

32. MEGA CHANNEL, Λεωφ. Μεσογείων 117 και Ρούσου 4 ,11525 Αθήνα  

33. ANTENNA, Κηφισίας 10-12, 15125 Μαρούσι Αττικής  

34. ALPHA TV, 40
ο 

χλμ Αττικής Οδού (Σ.Ε.Α. Μεσογείων , Κτίριο 6 Κάντζα 

Αττικής  

35. STAR CHANNEL,Βιλτανιώτη 36, 14564 Κάτω Κηφισιά  Αττικής  

36. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πειραιώς 100, 11854 Αθήνα  

37. ANTENNA 97,2 FM, Κηφισίας 10-123 15125 Μαρούσι Αττικής  

38. SKAI 100,3 FM, Φαληρέως 2 και Εθνάρχου Μακαρίου, 18547 Ν. Φάληρο 

Αττικής. 

39. ΕΣΗΕΑ Ακαδημίας 20, 10671, Αθήνα  

40. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 

236, τ.κ.16341 ( Με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους Συλλόγους Μέλη) 

41. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία  Ελ. 

Βενιζέλου 236, τ.κ. 16341 Ηλιούπολη .  

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

1. Γραφ. κ. Υπουργού  Υγείας  

2. Γραφ. κ. Αν. Υπουργού 

3.  Γραφ. κ.κ.  Γεν. Γραμματέων (3)   

4. Γραφ. κ.κ. Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων (3) 

5. Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα του Υπουργείου  

6. Δνση Π.Φ.Υ & Πρόληψης (7) 
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