
Τα Προγράμματα εθελοντισμού του ΑΡΧΕΛΩΝ 
για το 2021 

Κατατέθηκαν ήδη οι πρώτες αιτήσεις συμμετοχής εθελοντών και υπεύθυνων πεδίου! 

Παρά τις αντιξοότητες που βιώνουμε, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις δράσεις 

του ΑΡΧΕΛΩΝ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στην νέα χρονιά! Χρειαζόμαστε 

ενθουσιώδεις εθελοντές για να καταγραφούν και να προστατευθούν οι θαλάσσιες χελώνες, 

οι φωλιές τους και τα χελωνάκια στις παραλίες ωοτοκίας, και να συνεχιστεί η διάσωση και 

η περίθαλψη τραυματισμένων ή άρρωστων χελωνών στο Κέντρο Διάσωσης. 

 

Αν λοιπόν είστε διατεθειμένοι να δώσετε χρόνο και ενέργεια για την προστασία της φύσης, 

ελάτε μαζί μας και ζήστε λίγες εβδομάδες παρέα με ανθρώπους από διάφορες χώρες σε 

παραλία κοντά στη φύση,. Δείτε τα προγράμματά εθελοντισμού στη Ζάκυνθο, την 

Κυπαρισσία, την Κορώνη, τον Λακωνικό, το Ρέθυμνο, τα Χανιά και τη Μεσσαρά και 

διαλέξτε την περιοχή που σας ενδιαφέρει. Κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετική ημερομηνία 

συμμετοχής. 

«Ελπίζουμε να υποδεχτούμε αρκετούς εθελοντές, ειδικά καθώς το 2020 λόγω της 

πανδημίας δεν ήταν δυνατόν να έρθουν όλοι όσοι έκαναν αιτήσεις. Το ίδιο και για τους 

φοιτητές και σπουδαστές πρακτικής, των οποίων η συμμετοχή ακυρώθηκε για τους ίδιους 

λόγους» λέει η Χαρά Παπαηλιού, Υπεύθυνη Εθελοντών. Οι συμφωνίες για πρακτική 



άσκηση αφορούν τα καθήκοντα των εθελοντών αλλά και καθήκοντα των υπεύθυνων 

πεδίου. 

 

Οι υπεύθυνοι πεδίου είναι εθελοντές που συνήθως έχουν εμπειρία και είναι πολύ 

σημαντικοί για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΑΡΧΕΛΩΝ. Επιλέγονται με ιδιαίτερη 

διαδικασία αιτήσεων και εκπαιδεύονται χωριστά στην αρχή κάθε περιόδου. Η προθεσμία 

υποβολής των σχετικών αιτήσεων λήγει στις 10 /1/2021. 



 

Διαφορετικές δυνατότητες εθελοντισμού υπάρχουν στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων 

χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ. Αν θέλετε να βοηθήσετε τις θαλάσσιες χελώνες που είναι 

τραυματισμένες ή άρρωστες από ρύπανση, πλαστικά και σκόπιμες επιθέσεις ανθρώπων , 

μπορείτε να δώσετε την ενέργειά σας εδώ. «Το Κέντρο Διάσωσης δέχεται εθελοντές όλο 

το χρόνο. Η βοήθεια από τους εθελοντές στην περίθαλψη, τη συντήρηση και την 

ευαισθητοποίηση του κοινού είναι ανεκτίμητη. Η ανταμοιβή είναι περίπου 30 

αποθεραπευμένες χελώνες που επιστρέφουν στη θάλασσα κάθε χρόνο. Δεχόμαστε 

επίσης φοιτητές κτηνιατρικής, κτηνιατρικής περίθαλψης για πρακτική άσκηση. Αν είστε 

κάτοικος Αττικής η βοήθειά σας σαν τοπικού εθελοντή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

στη συντήρηση, στο δίκτυο διάσωσης είναι επίσης πολύτιμη», λέει ο Δημήτρης Φυτίλης, 

Υπεύθυνος του Κέντρου. 



Το πιο διαφορετικό πρόγραμμα από όλα γίνεται στον Αμβρακικό κόλπο, με την 

παρακολούθηση θαλάσσιων χελωνών στην περιοχή διατροφής τους. Οι ημερομηνίες 

διεξαγωγής του το 2021 δεν είναι διαθέσιμες ακόμη. 

Τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ είναι μια ευκαιρία να δείξετε έμπρακτα το ενδιαφέρον σας 

για την προστασία της φύσης. Παράλληλα, παρέχουν πρακτικές γνώσεις και εμπειρία στην 

προστασία της άγριας ζωής, τη βιολογία, την οικολογία, την κτηνιατρική περίθαλψη αλλά 

και την διαχείριση ανθρώπινων πόρων και την επικοινωνία. 

Ο παράγονταs της πανδημίας δεν μπορεί να αγνοηθεί, για αυτό πριν καταθέσετε αίτηση 

διαβάστε προσεκτικά τα μέτρα για τον COVID-19 που λαμβάνονται από τον ΑΡΧΕΛΩΝ. 

Θέλουμε να κρατήσουμε τον COVID-19 έξω από τα προγράμματα. 

 


