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Τι είναι Εθελοντισμός, Ενεργός 
Πολιτότητα, Φιλανθρωπία
Ο Εθελοντισμός διέπεται από τις πιο κάτω Αρχές:
 Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου.
 Εργασία χωρίς αντάλλαγμα.
 Ανιδιοτελής προσφορά για κοινό όφελος.
Ο Εθελοντισμός δεν αντικαθιστά την έμμισθη εργασία και 
ούτε την ευθύνη του Κράτους απέναντι στους πολίτες.

Ενεργός Πολίτης είναι ο υπεύθυνος πολίτης, 
που είναι ενημερωμένος, ξέρει τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις του, εκφράζει την άποψή 
του και συμμετέχει ενεργά, 
δυναμικά και κριτικά στην κοινωνία.

Φιλανθρωπία σημαίνει αγάπη για τον συνάνθρωπο.
Στη Φιλανθρωπία η πράξη περιορίζεται στην προσφορά 
υλικών αγαθών (χρήματα, κτίρια, τρόφιμα κ.ά.).
Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
δεινοπαθούντων ανθρώπων. 2



Έρευνα για Εθελοντισμό στην Κύπρο

 Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου συμπεριέλαβε για δεύτερη
φορά στην έρευνα της αναφορικά με το Εισόδημα και Συνθήκες
Διαβίωσης των Νοικοκυριών για το έτος 2017, με δείγμα 9.623
ατόμων, ερωτήσεις που αφορούσαν την εμπλοκή των Κυπρίων
ηλικίας 16 ετών και άνω σε εθελοντικές δραστηριότητες,
είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο.

 Τα στοιχεία της έρευνας για το έτος 2017 δεν είναι απόλυτα
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα στοιχεία της πρώτης έρευνας του
2015, επειδή υπήρξαν αλλαγές στην κατηγοριοποίηση. Οι
αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες για να μας δώσει η έρευνα πιο
ακριβή αποτελέσματα.
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Έρευνα για Εθελοντισμό στην Κύπρο
 Η συμμετοχή του πληθυσμού σε 

εθελοντικές δραστηριότητες 
είναι 12,4% (το ποσοστό χωρίς την 
αιμοδοσία, η οποία δεν 
συμπεριλήφθηκε στην έρευνα του 
2015, είναι 8,7%).

 Το 43% των ενεργών εθελοντών 
είναι 16-39 ετών.

 Στις ηλικιακές ομάδες 16-49 
παρατηρούνται μεγαλύτερα 
ποσοστά συμμετοχής σε εθελοντικές 
δραστηριότητες, σε σύγκριση με τις 
ηλικιακές ομάδες 50-70+.  

 Αυτό δείχνει ότι η τάση προς τον 
Εθελοντισμό αλλάζει προς το 
καλύτερο.
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Έρευνα για Εθελοντισμό στην Κύπρο
Από τον πληθυσμό που 
συμμετείχε σε εθελοντική 
εργασία, είτε μέσω ενός 
οργανισμού ή οργανωμένου 
συνόλου, είτε με δική του 
πρωτοβουλία:

• Το 55,5% ήταν γυναίκες και 
το 44,5% ήταν άντρες.

Από τον πληθυσμό ηλικίας 16 
ετών και άνω που έλαβε μέρος 
στην έρευνα:

 5,2% συμμετείχε σε 
εθελοντική εργασία μέσω 
ενός οργανισμού ή 
οργανωμένου συνόλου.  

 4,4% συμμετείχε σε 
εθελοντική εργασία με δική 
του πρωτοβουλία.  

 3,1% συμμετείχε σε Δημόσια 
Διαβούλευση.  
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Έρευνα για Εθελοντισμό στην Κύπρο
Από τον πληθυσμό που συμμετείχε σε εθελοντική εργασία μέσω ενός 
οργανισμού ή οργανωμένου συνόλου, παρατηρήθηκε η ακόλουθη 
κατανομή κατά:

Φύλο: 

Γυναίκες   60,2% 

Άντρες       39,8 %

Ηλικιακή ομάδα: 

16-39     42,8 %

40-59     38,6%

60+         18,6%
Συμμετοχή κατά φύλο

Γυναίκες

Άντρες
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Έρευνα για Εθελοντισμό στην Κύπρο
Από τον πληθυσμό που συμμετείχε σε εθελοντική εργασία μέσω 
ενός οργανισμού ή οργανωμένου συνόλου, παρατηρήθηκε η 
ακόλουθη κατανομή κατά:

Απασχόληση:

Εργαζόμενοι               64,5%

Μη εργαζόμενοι         39,5%

Κατηγορία Εθελ. Εργασίας:

Στήριξη Ασθενών              22,8%

Ερ. Σταυρός/Μαραθώνιοι 9,1%

Ευημερία Ζώων                   6,4%

7

Απασχόληση

Εργαζόμενοι

Μη 
εργαζόμενοι

Στήριξη 
Ασθενών 

Ερ.Σταυρός/
Μαραθώνιοι

Ευημερία 
Ζώων          

Άλλες κατηγ.



Έρευνα για Εθελοντισμό στην Κύπρο
Από τον πληθυσμό που δήλωσε ότι συμμετείχε σε εθελοντική εργασία με 
δική του πρωτοβουλία παρατηρήθηκε η ακόλουθη κατανομή κατά:

Φύλο: 

Γυναίκες   56,7%

Άντρες       43,3%

Ηλικιακή ομάδα: 

16-39     31,4%

40-59    44,0%

60+       24,5%

Συμμετοχή κατά φύλο

Γυναίκες

Άντρες
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Έρευνα για Εθελοντισμό στην Κύπρο
Από τον πληθυσμό που δήλωσε ότι συμμετείχε σε εθελοντική εργασία με 
δική του πρωτοβουλία παρατηρήθηκε η ακόλουθη κατανομή (%) κατά:

Απασχόληση:

Εργαζόμενοι                56,6

Μη εργαζόμενοι          43,4

Κατηγορία Εθελ. Εργασίας:
Στήριξη ευάλωτων ομάδων              21,9

Υλική βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες  18,2

Στήριξη ασθενών/ηλικιωμένων       17,4

Απασχόληση
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Έρευνα για Εθελοντισμό στην Κύπρο
Συμμετοχή σε Δημόσιες Διαβουλεύσεις

➢ Το 63,5% ήταν άνδρες και το 
36,5% ήταν γυναίκες.  

➢ Το υψηλότερο ποσοστό 
συμμετοχής με 44,9%, 
παρατηρήθηκε στην ηλικιακή 
ομάδα 16-39, ενώ αντίθετα το 
χαμηλότερο ποσοστό 
συμμετοχής 18,9% 
παρατηρήθηκε στην ηλικιακή 
ομάδα 60+.

➢ Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν με 
ποσοστό 64,8% και μόνο το 35,2% 
ήταν μη εργαζόμενοι.

Από τον πληθυσμό που δήλωσε ότι συμμετείχε σε Δημόσια Διαβούλευση :
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Έρευνα για Εθελοντισμό στην Κύπρο
Γενικά Συμπεράσματα
 Οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των συμμετοχών σε 

εθελοντική εργασία, είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο, με 
ποσοστό 55,5%.

 Οι άντρες αποτελούν την πλειοψηφία των συμμετοχών σε 
Δημόσιες Διαβουλεύσεις με ποσοστό 63,5%.

 Oι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε εθελοντική 
εργασία ή/και Δημόσια Διαβούλευση με ποσοστό 62%.

 Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα ποσοστά 
συμμετοχής σε εθελοντικές δραστηριότητες, είτε σε 
συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο, στις ηλικίες 16-29 και  
30-39 είναι από τα μεγαλύτερα. Αυτό δείχνει ότι η τάση προς 
τον Εθελοντισμό αλλάζει προς το καλύτερο.
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Στοιχεία Επικοινωνίας
Γιάννης Γιαννάκη

Προεδρικός Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Τηλ.: 22400163

Φαξ: 22400181

E-mail: volunteerism@presidency.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.volunteercommissioner.gov.cy

www.facebook.com/epitroposethelontismou

twitter.com/YiannakiYiannis

12

www.youtube.com/channel/UCVN6tRK471R
g0QG-TtfM4PQ


