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Πρόσκληση εθελοντών 

 

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εθελοντισμού για το έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-

Προστατεύω το περιβάλλον» 

 

Το έργο 

Διανύουμε την πλέον κρίσιμη δεκαετία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και καίριων 

περιβαλλοντικών ζητημάτων, που προϋποθέτει τη  μετάβαση της οικονομίας και της 

κοινωνίας σε ένα βιώσιμο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

θέτει τους ευρωπαϊκούς κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, αλλά και τα 

απαραίτητα βήματα, πολιτικές και πρωτοβουλίες για την επίτευξη τους.  Για την 

αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των 

πολιτών στη λήψη αποφάσεων.  

Η συμμετοχή των πολιτών προϋποθέτει, πέρα από την ευαισθητοποίησή και την 

πληροφόρησή τους σχετικά με  περιβαλλοντικά ζητήματα, και την ανάπτυξη ικανότητας 

και αυτοπεποίθησης να συμμετέχουν σε διαδικασίες περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. 

Στην Ελλάδα η συμμετοχή των πολιτών, σε διαδικασίες χάραξης περιβαλλοντικών 

πολιτικών είναι περιορισμένη. Συνεπώς, διαφαίνεται η ανάγκη ενδυνάμωσης των πολιτών 

για την ενεργό συμμέτοχή τους στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση. 

Επιδιώκοντας την κάλυψη αυτής της ανάγκης, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου 

«Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον» στο πλαίσιο του προγράμματος 

Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την iSea και εταίρο το Green Tank. 

Πρωταρχικός σκοπός του έργου αποτελεί η ενδυνάμωση των πολιτών, και ειδικά των νέων, 

των φοιτητών και των φοιτητριών, καθώς και των εθελοντικών ομάδων, ώστε να ενισχυθεί 

η συμμετοχή τους στις δημόσιες συζητήσεις. 

Το έργο θα επικεντρωθεί σε τρεις θεματικές: την κλιματική κρίση, την απώλεια της 

βιοποικιλότητας και τη ρύπανση από πλαστικά, παράλληλα με την ενημέρωση και την 

εκπαίδευσή τους για τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιούν, ώστε να διαδραματίζουν 

ρόλο στη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα.  

 

Εθελοντές «μέντορες» 

Στο πλαίσιο του έργου αναζητούνται εθελοντές που θα αναλάβουν τον ρόλο των 

«μεντόρων» με στόχο τόσο την κατάρτισή τους στο ζήτημα, με σκοπό την ανάληψη 

διαφορετικών αρμοδιοτήτων ανάλογων με την εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους, 

συμβάλλοντας ενεργά στην υλοποίησή του. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι 

εθελοντές μέντορες θα καταρτιστούν σχετικά με το περιεχόμενο και τις θεματικές του έργου, 
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ώστε να το κατανοήσουν, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να μπορούν να 

συμβάλουν αποτελεσματικά σε αυτό.  

Οι εθελοντές θα εκπαιδευτούν στις τρεις θεματικές ενότητες του προγράμματος με βάση 

το υλικό που θα δημιουργηθεί. Στη συνέχεια θα χωριστούν σε ομάδες αναλαμβάνοντας 

διαφορετικά καθήκοντα. Παράλληλα, θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και 

συνεργασία με την ομάδα έργου για την ορθή εκπόνηση των καθηκόντων τους, αλλά και 

την καθοδήγησή τους.  

Θα επιλεγεί συγκεκριμένος αριθμός εθελοντών και η εκπαίδευσή τους θα πραγματοποιηθεί 

κατά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, ενώ τα καθήκοντά τους θα αφορούν στη συνολική διάρκεια 

του έργου, Μάρτιος 2023, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

εθελοντικής εργασίας. 

 

Καθήκοντα και υποχρεώσεις εθελοντών 

- Συμβολή στη διοργάνωση webinars και σεμιναρίων για την κατάρτιση νέων, ειδικά 

φοιτητών, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ξάνθη, Μυτιλήνη, Ηράκλειο και 

Ζάκυνθο. 

- Συμβολή στη διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του έργου. 

- Συμβολή στις δράσεις για την ενεργοποίηση του κοινού και τη συμμετοχή τους σε 

διαδικασίες περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. 

- Συμβολή στην επιμέλεια και μετατροπή του υλικού σε προσβάσιμη μορφή για άτομα με 

αναπηρίες.  

- Τήρηση των κανόνων που τίθενται από την ομάδα έργου και των φορέων που 

συμμετέχουν. 

- Συνέπεια στις προθεσμίες. 

- Προθυμία για μάθηση και ομαδική εργασία. 

- Οργανωτικότητα. 

 

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής έως τις 

20/9/2021. 

Το έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον» υλοποιείται στο πλαίσιο του 

προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την iSea και εταίρο το The Green Tank. 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν 

και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην 

ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του 

ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των 

πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της 

επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού 

το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. 
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