
 

 

25 Χρόνια Εθελοντικής Δράσης



 

 
             25 Χρόνια Δράσης 
 
 
 
 
 
 Λίγα λόγια για την ΕΛΙΞ  
 

   
 
 
 
 
 
 

H EΛΙΞ είναι Mη Κυβερνητική Οργάνωση (M.K.O.) που από το 1987 

προωθεί την εθελοντική προσφορά και την κοινωφελή εργασία. Είναι αστική 

εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύρια δραστηριότητα την 

διοργάνωση διεθνών προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας και τις 

ανταλλαγές νέων. 

Η αποστολή μας 
 
Η μη κυβερνητική οργάνωση ΕΛΙΞ, καλλιεργεί 

την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την 

εθελοντική προσφορά από το 1987, στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό 

   
Βασικός στόχος της ΕΛΙΞ είναι η συμβολή στην 

προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και την 

εξέλιξη του ως πολίτη του κόσμου, μέσα από 

την ενεργή συμμετοχή στα κοινά. 

 
 
Η δράση της ΕΛΙΞ από το 1987 μέχρι σήμερα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η ΕΛΙΞ πραγματοποιεί  διεθνείς δράσεις 

εθελοντικής συμμετοχής με αντικείμενο την 

προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση 

του πολιτισμού και την κοινωνική προσφορά. 

 
Οι συνεργασίες μας 
 
Για την πραγματοποίηση των δράσεών της η 

ΕΛΙΞ συνεργάζεται με Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, Κρατικούς Φορείς, Εταιρίες, 

Ιδρύματα καθώς και με Τοπικούς 

Περιβαλλοντικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Η ΕΛΙΞ (πρώην ΠΕΕΠ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας για το 

Περιβάλλον) από το 1987 πρωτοστατεί στη διοργάνωση διεθνών 

προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο συντονίζει 

διεθνείς εθελοντικές ομάδες, οι οποίες συμβάλλουν με την εργασία τους στην 

τοπική ανάπτυξη, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Τα δίκτυα στα οποία είμαστε μέλη 
- Πανελλήνιο ∆ίκτυο Οικολογικών 

Οργανώσεων (ΠΑΝ.∆.ΟΙΚ.Ο.) 

- Alliance of European Voluntary  Service 

Organizations 

- Conservation Volunteers Alliance  
 
 

- Anna Lindh Foundation 
Ελένη Γαζή, Πρόεδρος ΕΛΙΞ 
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Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας   

 
Σύντομες Πληροφορίες  
  
∆ιάρκεια:

 

  15 – 20 μέρες 
Η ΕΛΙΞ διοργανώνει διεθνείς εθελοντικές δράσεις (workcamps), 

μικρής, μέσης και μεγάλης διάρκειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση του πολιτισμού και την 

κοινωνική προσφορά. 

Αριθμός εθελοντών: 10 – 15 εθελοντές 
Χρόνος προετοιμασίας: 6-12 εβδομάδες 

 

Οι εθελοντές της ΕΛΙΞ: 
Προστατεύουν το Περιβάλλον 

• ∆ενδροφύτευση 
• ∆ασοπροστασία 
• ∆ιάνοιξη, συντήρηση και 

σήμανση μονοπατιών 
• ∆ιαμόρφωση χώρων σε 

κατασκηνώσεις και καταφύγια 
• Ευαισθητοποίηση Κοινού 

 
Αναδεικνύουν την Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

• Συντήρηση και αποκατάσταση 
παραδοσιακών κτηρίων          • Συντήρηση και αποκατάσταση 
τοιχοποιίας 

 
 

• Συντήρηση και ανακατασκευή 
παραδοσιακών καλντεριμιών Ένα πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας είναι η προσφορά εργασίας 

για 15-20 μέρες από διεθνή ομάδα εθελοντών σε μια περιοχή της 

Ελλάδας ή άλλης χώρας, με σκοπό την προστασία του 

περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, την τοπική 

ανάπτυξη, και την ενεργοποίηση των πολιτών. Σε κάθε πρόγραμμα 

συμμετέχουν 15 περίπου εθελοντές από όλο τον κόσμο, που 

καθοδηγούνται από εκπαιδευμένους ομαδάρχες. Οι εθελοντές 

φιλοξενούνται σε απλές εγκαταστάσεις (π.χ. σχολεία, γυμναστήρια, 

ξενώνες), δουλεύουν 5-6 ώρες κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και 

Κυριακής) και στον ελεύθερο χρόνο τους συμμετέχουν σε γιορτές, 

εκδηλώσεις, εκδρομές, κ.ά., γνωρίζοντας την ιστορία, τον πολιτισμό 

και τους κατοίκους του τόπου που τους φιλοξενεί.  

• ∆ιαμόρφωση αρχαιολογικών 
χώρων και προετοιμασία για 
ανασκαφή 

 
Προωθούν τον πολιτισμό 

• Ταξινόμηση και επιμέλεια 
ιστορικών αρχείων και 
βιβλιοθηκών 

• Προγράμματα Πολιτιστικών 
Ανταλλαγών 

• Στήριξη εκδηλώσεων και 
φεστιβάλ 

 
Ενισχύουν την Κοινωνική 
Προσφορά 

• Συνοδεία ατόμων με ειδικές 
ανάγκες  • Στήριξη και δημιουργική 
απασχόληση ευπαθών ομάδων 

• ∆ημιουργική απασχόληση 
παιδιών 
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25 Χρόνια  ∆ράσεις με Εθελοντές 
 

Οι δυνατότητες αξιοποίησης της εθελοντικής προσφοράς νέων, είναι ποικίλες και πολυδιάστατες. Από την 

ίδρυση της ΕΛΙΞ/ ΠΕΕΠ, το 1987, ομάδες νέων από όλο τον κόσμο, έχουν συμβάλλει με την προσφορά 

τους στην επίλυση τοπικών προβλημάτων διαφόρων ειδών, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. 

 

Στα είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας της, η ΕΛΙΞ έχει συνεργαστεί κυρίως με ∆ήμους και Κοινότητες σε όλη 

την Ελλάδα, με κρατικούς φορείς, όπως το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, το Υπουργείο Πολιτισμού, τη Γεν. Γραμματεία 

Νέας Γενιάς, το Υπουργείο Παιδείας, τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους κ.α.  
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Ενδεικτικά  
 
Κοινωνικές ∆ράσεις 
Η ΕΛΙΞ έχει συντονίσει εθελοντικά προγράμματα με άμεσο 
ωφελούμενο διάφορους κοινωνικούς φορείς. Από το 2004 έχει 
υποστηρίξει με δεκάδες εθελοντές το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών 
Λεχαινών του Νομού Ηλείας καθώς επίσης και διάφορα 
προγράμματα ∆ήμων με στόχο τη δημιουργική απασχόληση 
παιδιών.  

 

 
Μαστοροχώρια, ΗΠΕΙΡΟΣ 
Οι εθελοντικές δράσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην 
Ήπειρο από το 1992 , έχουν στόχο την αποκατάσταση πετρόκτιστων 
κτηρίων και κατ’ επέκταση την ανάδειξη της ηπειρωτικής παράδοσης 
και τη διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
των ορεινών χωριών της περιοχής.  

 

 

Αρχαία Ολυμπία, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
Η παρουσία εθελοντών της ΕΛΙΞ στην Αρχαία Ολύμπια και η 
προσφορά εργασίας είναι διαρκής από το 2003. Μετά τις 
καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, ομάδες εθελοντών της ΕΛΙΞ 
συμβάλλουν στης εργασίες αποκατάστασης στον αρχαιολογικό χώρο 
της Αρχαίας Ολύμπιας και της γύρω περιοχής. Για την παραπάνω 
δράση της η ΕΛΙΞ βραβεύτηκε το 2008 από το Υπουργείο 
Πολιτισμού.   
 

Νέα Μάκρη και Μαραθώνας, ΑΤΤΙΚΗ 
Εθελοντικές δράσεις πραγματοποιούνται στο Εθνικό Πάρκο 
Μαραθώνα–Σχινιά και στη δασική περιοχή της Νέας Μάκρης, από το 
2000. Ομάδες εθελοντών κρατούν εκ περιτροπής βάρδιες 
δασοπροστασίας και συμβάλλουν στον καθαρισμό του δάσους και 
των παραλιών.  
  Νησιά ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ 
Εθελοντικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αποκατάσταση παραδοσιακών 
καλντεριμιών, καθώς και για την υποστήριξη αρχαιολογικών 
ανασκαφών και ιστορικών ερευνών, έχουν πραγματοποιηθεί σε 
πολλά νησιά του Αιγαίου και σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. 
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 

 

Η ΕΛΙΞ στο πλαίσιο των δράσεών της με στόχο την προσωπική 

ανάπτυξη και την εξέλιξη του ατόμου μέσα από την ενεργή συμμετοχή 

στα κοινά, συντονίζει ή συμμετέχει ως εταίρος σε πληθώρα 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Με σκοπό τη συμμετοχή στο 

ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την προώθηση 

και την πιστοποίηση της εθελοντικής εργασίας, η  ΕΛΙΞ έχει 

συντονίσει ή έχει αποτελέσει εταίρος σε προγράμματα όπως:  

 

 

 
Προγράμματα  
AGIS - Active Greeks for International Service 
Πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας νέων με στόχο την εφαρμογή του 
θεσμού civil service (κοινωνική υπηρεσία). 
 
PETAL – Passport for Environmental Training & Learning 
Ανάπτυξη και αξιολόγηση του κατάλληλου υλικού για την εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων σε 
δραστηριότητες που αφορούν την προστασία και τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος. 

 

 
LEARNING & SHARING: Steps to active participation 
Εκπαιδευτική συνάντηση με σκοπό την ενεργοποίηση και την 
προσωπική ανάπτυξη μαθητών ηλικίας 15-18 σε περιθωριοποιημένες 
περιοχές της Αθήνα.  
 
4:Miss You Rope 
Πανευρωπαϊκή έρευνα με θέμα τον διαπολιτισμικό διάλογο και την 
μετανάστευση. 
 
ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ – When you vote you win 

 Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων 
για τις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009. 
 
EQUAL – Αειφόρος Απασχολησιμότητα 
Προώθηση των «πράσινων επαγγελμάτων» στην Ανατολική Αττική. 
 
Γ΄ & ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
Υλοποίηση 12 σχεδίων δράσης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση» του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Νεολαία σε 
∆ράση»  ∆ράση 2 / Ευρωπαϊκή 
Εθελοντική Υπηρεσία (European 
Voluntary Service/EVS) 

 
  
Η ΕΛΙΞ, στα πλαίσια κοινωνικής προσφοράς, αποτελεί πιστοποιημένο 

φορέα συντονισμού προγραμμάτων εθελοντικής υπηρεσίας με στόχο 

την κάλυψη αναγκών κοινωνικών φορέων και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων ειδικών σκοπών ενώ παράλληλα είναι φορέας αποστολής 

και φιλοξενίας νέων εθελοντών σε αντίστοιχα προγράμματα μεγάλης 

διάρκειας.  

  

 
Προγράμματα ΕΕΥ  

 
Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής – ΑΝΙΜΑ 
Φορέας Συντονισμού: ΕΛΙΞ 
Φορέας Φιλοξενίας :Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, 
ΑΝΙΜΑ 
Περίοδος Συντονισμού:  2010 – σήμερα 
 
Μια σημαντική αποστολή - μια αγκαλιά για τα παιδιά με ειδικές 
ανάγκες 

 Φορέας Συντονισμού: ΕΛΙΞ 
Φορέας Φιλοξενίας : ΚΕΠΕΠ Λεχαινών Ηλείας 
Περίοδος Συντονισμού: 2004 - 2011 
 
Κέντρο Neohumanist, ένα κέντρο εθελοντικής προσφοράς 
Φορέας Συντονισμού: ΕΛΙΞ 
Φορέας Φιλοξενίας : Neohumanist Center 
Περίοδος Συντονισμού: 2008 - 2010 
 
Καλπάζοντας στο όνειρο 
Φορέας Συντονισμού: ΕΛΙΞ  
Φορέας Φιλοξενίας : Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας 
Περίοδος Συντονισμού: 2006 - 2008 
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Φροντίδα του ∆άσους στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά, 
Μαραθώνας 2010 

Φιλοτεχνώντας προσόψεις σχολείων στο Μεταξουργείο, 
Αθήνα - 2010 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ντόρα Βουγιούκα 
∆ιεύθυνση: Βερανζέρου 15, 10677 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2103825506 
Φαξ:  2103814682 

e-mail: communication@elix.org.gr 
web: www.elix.org.gr 

 

 
ELIX / ΕΛΙΞ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ELIXgr 

 

25 χρόνια δράσης με εθελοντές από όλο τον κόσμο
 

http://www.elix.org.gr/

