
Στόχος: Η προώθηση του Ευ Ζην στις μεγαλύτερες ηλικίες ώστε κανένας πολίτης να 
μην παραμένει αδρανής κοινωνικός πόρος. 

Η OTEAcademy συμμετέχει στο έργο «ΑΕΙΘΑΛΕΙΑ», το οποίο οραματίζεται μία ενεργητική 
κοινωνία και προάγει τις αξίες της συμμετοχής, της κοινής δράσης, της συνεργασίας και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη της ενεργητικής συμμετοχής και η αξιοποίηση 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, μέσω εθελοντικών δράσεων κοινωνικής ωφέλειας, 
προκειμένου να καθιερωθεί η ενεργός γήρανση ως καλή πρακτική υγείας και ποιότητας 
ζωής, αλλά και να προαχθεί η κοινωνική και διαγενεακή αλληλεγγύη.  

Το πρόγραμμα «ΑΕΙΘΑΛΕΙΑ» απευθύνεται σε: 

Άμεσα:
- Άτομα που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό ή συνταξιοδοτικό καθεστώς 

Έμμεσα:
- Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών 
- Περιφέρειες και Δήμους 
- Επιτελικές δομές χάραξης στρατηγικής 
- Οργανώσεις συνταξιούχων
- Εθελοντικές οργανώσεις
- Πανεπιστημιακά ιδρύματα
- Επιστημονικούς φορείς
- Ινστιτούτα και Δημόσιους Οργανισμούς

Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό 
των ατόμων της Τρίτης ηλικίας και την ενεργή 

συμμετοχή τους στα κοινά.
04/2022 - 04/2024

https://www.aeithaleia.gr/el/


1. Μελέτη διεθνών πρακτικών και ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης με όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη (Συνταξιούχοι, Κοινωνία των Πολιτών, Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση) ώστε 
να αποτυπωθούν:
- Καλές πρακτικές εθελοντικής εργασίας και ενεργού γήρανσης
- Πολιτικές για την απασχόληση των ηλικιωμένων
- Ανάγκες εθελοντισμού στην Ελλάδα
- Αναγκαιότητα πολιτικών ενεργού γήρανσης 

2. Έναρξη κοινωνικού διαλόγου μέσω δράσεων διαβούλευσης:
- Χαρτογράφηση πεδίου
- Focus groups
- Διεξαγωγή διαδικτυακής εμπειρικής έρευνας 
- Ραδιοφωνικές συζητήσεις
- Έκθεση αποτελεσμάτων διαβούλευσης

3. Προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου για την άρση εμποδίων εθελοντικής εργασίας 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 

4. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύζευξης προσφοράς (εθελοντές) και ζήτησης 
(φορείς και οργνώσεις)

5. Πανελλαδική καμπάνια ευαισθητοποίησης συνταξιούχων

6. Εκπαίδευση 300 στελεχών στη χρήση της πλατφόρμας

7. Περιβαλλοντικές δράσεις ενεργού συμμετοχής 

8. Συνέδριο Διασύνδεσης: Εθελοντισμός και Ενεργός Γήρανση

Δράσεις «ΑΕΙΘΑΛΕΙΑ»



Το έργο «Αειθαλεία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργή 
συμμετοχή τους στα κοινά» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, 
με φορέα υλοποίησης την AμKE ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας και εταίρους το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, την ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. και την OTEAcademy.

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund, ύψους € 13,5 εκ., 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.


