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ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης
& Λειτουργίας «ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

Αριθμός Απόφασης: 26
Στην Αγία Βαρβάρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8η Απριλίου 2020
ημέραΤετάρτηκαι ώρα 16:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση
με βάση το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’
55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,υπό την
Προεδρία του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΣΣΟΥ και μετά από την 4η/2020 πρόσκληση, που επιδόθηκε με
αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους στις 3.4.2020.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Δήμαρχος που νόμιμα καλέστηκε.
Στη συνεδρίαση δήλωσαν συμμετοχή και ψήφισαν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή sms στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου και οι 26 δημοτικοί σύμβουλοι (η κα
Γονή έχει καταθέσει προς τον κ. Δήμαρχο δήλωση παραίτησης και η θέση της ως δημοτικής
συμβούλου, βρίσκεται σε διαδικασία αναπλήρωσης) και συγκεκριμένα οι κ.κ.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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14.

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΛΕΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΣΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΜΑΡΙΑ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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22.
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24.
25.
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ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ)
ΠΙΕΡΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΟΠρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, με συμμετέχοντες
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26 Δημοτικούς Συμβούλουςκαι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις για τη σύγκληση δια περιφοράς
συνεδρίασης με βάση το άρθρο 10 το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης
Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» κήρυξε την

έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αρχίζει τη συζήτηση του 2ουθέματοςτης ημερήσιας διάταξης στην οποία
συμμετέχουν26 δημοτικοί σύμβουλοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σας καταθέτω το παρακάτω σχέδιο Κανονισμού Οργάνωσης & Λειτουργίας «ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» και προτείνω την έγκρισή του:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
«ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο χωρίς
το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για έναν
κοινωφελή σκοπό είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή ενός
φορέα. Ο σύγχρονος εθελοντισμός προχωρά πέρα από τις παραδοσιακές του μορφές
(φιλανθρωπία, σωματεία κοινωνικής αλληλεγγύης) και περικλείει μια δυναμικά ενεργή
συμμετοχή των εθελοντών που προσφέρουν την δράση τους σε φορείς ή οργανώσεις.
Η Εθελοντική Εργασία είναι μη υποχρεωτική και μη αμειβόμενη σε χρηματική αξία ή σε
είδος. Προκύπτει από τη βούληση του ατόμου για προσφορά και παροχή κοινωνικής
ωφέλειας μέσα από δράσεις και δραστηριότητες που παράγουν αγαθά/υπηρεσίες με
ουσιαστική συνεισφορά στον παραλήπτη αυτών.
Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει αυτοβούλως και ανιδιοτελώς τον χρόνο
του/τις γνώσεις του/τις δεξιότητες του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς
απαίτηση ανταλλάγματος. Επιπρόσθετα ο εθελοντής συμπαραστέκεται και υποστηρίζει
άτομα/ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερων αναγκών
Στόχος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας είναι η ανάδειξη της διαχρονικής ανθρωπιστικής
αξίας του εθελοντισμού, καθώς και η παρότρυνση των πολιτών να αναπτύξουν
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εθελοντική δράση και προσφορά στα διοικητικά όρια του Δήμου καθώς και η
ενθάρρυνση της ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών της Αγίας Βαρβάρας στη διοίκηση
των τοπικών υποθέσεων.

Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την συγκρότηση και λειτουργία του «Μητρώου
Εθελοντών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» και περιλαμβάνει όλους τους όρους σχετικά με
τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος εθελοντισμού καθώς και τις μορφές
εθελοντικής δράσης.

2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
 Ο εθελοντισμός είναι επιλογή
 Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτισμικές αξίες
 Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των
άλλων
 Ο εθελοντισμός αποτελεί έκφραση κοινωνικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών
αναγκών
 Ο εθελοντισμός αποτελεί δραστηριότητα που επιτυγχάνεται μόνο σε μη
κερδοσκοπικό πλαίσιο
 Ο εθελοντισμός δεν αντικαθιστά την αμειβόμενη εργασία
 Οι εθελοντές δεν παίρνουν τη θέση αμειβόμενων υπαλλήλων, ούτε συνιστούν απειλή
για την ασφάλεια της εργασίας αμειβόμενων υπαλλήλων
 Ο εθελοντισμός προϋποθέτει συγκεκριμένο ρόλο και οργανωμένη δράση
 Ο εθελοντισμός είναι ένας νόμιμος τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να
συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Α. Ο εθελοντής έχει υποχρέωση:
 Να είναι συνεπής στην ώρα και στη ηµέρα προσφοράς του
 Να αντιλαµβάνεται τη δέσµευση και τα καθήκοντά του
 Να διαχωρίζει το ρόλο του εργαζόµενου προσωπικού από το δικό του εθελοντικό
ρόλο
 Να έχει πάντα καλή συνεργασία µε τους υπεύθυνους της οµάδας στην οποία
προσφέρει
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 Να είναι εχέµυθος
 Να συµµετέχει στα Επιµορφωτικά µαθήµατα/σεµινάρια
 Να σέβεται το χώρο όπου προσφέρει

Β. Ο εθελοντής έχει δικαίωμα:
 Να έχει εθελοντική δράση
 Να επιλέγει το χώρο προσφοράς
 Να του παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες που βοηθούν το έργο του
 Να του δίνεται η κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση
 Να έχει συνεχή αξιολόγηση για την προσφορά σου
 Να του παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις για να προσφέρεις τις
υπηρεσίες σου
 Να του παρέχονται τα απαραίτητα μέσα υγιεινής και ασφάλειας, όπως
παρέχονται στο μισθωτό προσωπικό

4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Α. Κατευθυντήριες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Θεσμικού και Κοινοβουλευτικού
πλαισίου
Αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές του παρόντος Κανονισμού:
Α.1. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997):
«38. Δήλωση για τις εθελοντικές δραστηριότητες
Η διάσκεψη αναγνωρίζει ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά στην
ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Η Κοινότητα να ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή διάσταση των εθελοντικών οργανώσεων
παροχής υπηρεσιών, εξαίροντας ιδιαίτερα την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών
αλλά και την συμμετοχή των νέων και των ηλικιωμένων στις εθελοντικές
δραστηριότητες».
Α.2. Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με τη
συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή (2007/2149(INI)) με
το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
«1. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναγνωρίσουν
την αξία του εθελοντισμού για την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής·
επιπλέον, ενθαρρύνει την συνεργασία τους στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων με
4
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εθελοντικές οργανώσεις και την ανάπτυξη, μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τον
τομέα του εθελοντισμού, σχεδίων και στρατηγικών για την αναγνώριση, την εκτίμηση,
την υποστήριξη, τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση του εθελοντισμού· καλεί επίσης τα
κράτη μέλη να προβούν στη δημιουργία σταθερού, θεσμοθετημένου πλαισίου
συμμετοχής των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στη δημόσια διαβούλευση·
4. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να υποστηρίξουν
τη δημιουργία εθελοντικών τμημάτων άμεσης δράσης σε κάθε περιφέρεια για την
ταχεία αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων·
7. υποστηρίζει σθεναρά την άποψη ότι ο εθελοντισμός και η εθελοντική δραστηριότητα
δεν πρέπει να υποκαθιστούν την αμειβόμενη εργασία·
24.

καλεί τους αρμόδιους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, τις εθελοντικές

οργανώσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παράσχουν στους πολίτες κατάλληλη
πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες προσφοράς εθελοντικού έργου, μαζί με
κατάλληλη εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευαίσθητες και περιθωριακές
κοινωνικές ομάδες και στις ανάγκες των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών·»

Α.3. Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με
τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(INI))
με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί:
«8. τονίζει την ανάγκη προώθησης του εθελοντισμού ιδίως μεταξύ των μαθητών, των
σπουδαστών και άλλων νέων, προκειμένου να διευρυνθεί το πλαίσιο της αλληλεγγύης
και η στήριξη αυτής·
12. υπογραμμίζει τη σημασία των προαναφερθεισών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την
ενθάρρυνση των νέων να αναλαμβάνουν εθελοντικές δραστηριότητες καθώς και για τη
δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου και την τόνωση της κοινωνικής ανάπτυξης·
13. συνιστά να δοθεί προσοχή στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων στον τομέα του
εθελοντισμού, και ιδίως στην έντονη διαφορά που παρατηρείται όσον αφορά τους
επικεφαλής εθελοντικών δράσεων, όπου η εκπροσώπηση των ανδρών στις διευθυντικές
θέσεις είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με αυτή των γυναικών·
17. τονίζει ότι ο εθελοντισμός, που είναι πάντα πιο διαδεδομένος μεταξύ νέων και
ηλικιωμένων, προάγει τη διαπολιτισμική μάθηση καθώς και το αίσθημα της ευρωπαϊκής
ταυτότητας, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και συμβάλλει στην ενεργό γήρανση και
τη συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια της ζωής·
5
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18. επισημαίνει ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στη συνεισφορά τόσο των νέων όσο και
των ηλικιωμένων στην κοινωνία με αποτέλεσμα να κερδίζουν αναγνώριση και εκτίμηση·
αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στη βελτίωση της δικής τους ποιότητας ζωής, ευημερίας
και υγείας·
20. φρονεί πως ο εθελοντισμός, ως ενεργός μορφή οικοδόμησης της κοινωνίας των
πολιτών, μπορεί να συμβάλει στον διαπολιτισμικό διάλογο και να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της προκατάληψης και του ρατσισμού·
22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την υψηλή προστιθέμενη
αξία του εθελοντισμού σε αυτήν την περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης·
23. υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη
πρόσβαση των γυναικών στις εθελοντικές δραστηριότητες·»
Β. Το Σύνταγμα:
Β.1. Ο εθελοντισμός ως δικαίωμα θεμελιώνεται ιδίως στο άρθρο 5, παρ.1 Συντ. «Ο
καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά τους και να
συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν
προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και τα χρηστά
ήθη»
Β.2. Ως προς την συγκρότηση εθελοντικών ομάδων ή σωματείων ισχύει το άρθρο 12,
παρ.1 Συντ. «περί του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι»

Γ. Το Δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ειδικότερα για τον Δήμο το θεσμικό πλαίσιο εδράζεται στις ακόλουθες διατάξεις:
Γ.1. Άρθρο 75, παράγραφος 6 του Νόμου 3463/2006 όπου μεταξύ των αρμοδιοτήτων
των Δήμων είναι: «6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών
οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των
στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του
Δήμου και της Κοινότητας.»
Γ.2. Άρθρο 214 παράγραφος 1 του Νόμου 3463/2006«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές
αρχές προωθούν τη λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις, την ευαισθητοποίηση και
οργάνωση των δημοτών και κατοίκων για την έρευνα, τον εντοπισμό, την καταγραφή και
την επίλυση των τοπικών προβλημάτων και αναγκών των κατοίκων των τοπικών ή
δημοτικών διαμερισμάτων και μεμονωμένων συνοικιών κάθε Δήμου ή Κοινότητας.»
6
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Γ.3. Άρθρο 214, παράγραφος 3 περίπτωση γ΄ από τον Δήμο «γ. αξιοποιείται η Κοινωνία
της Πληροφορίας, ο θεσμός της Κοινωνικής Εργασίας και οι αρχές του εθελοντισμού.»
Γ.4. Άρθρο 93, παράγραφος 1 του Νόμου 3463/2006 με το οποίο καταστρώνεται το
τεκμήριο αποφασιστικής αρμοδιότητας υπέρ του Δημοτικού Συμβουλίου «1.

Το

δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από
εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής.»
και συνεπώς ορίζεται αρμόδιο για να ψηφίσει τον παρόντα Κανονισμό

5. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας συγκροτείται «Μητρώο Εθελοντών» στο πλαίσιο του οποίου
θα αναπτυχθούν ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την κοινή ωφέλεια.
Ειδικότερα με την συγκρότηση του Μητρώου Εθελοντών ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας
υπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:
 Οι δημότες να ενστερνιστούν τα ιδανικά του εθελοντισμού και να παρέχουν
εθελοντική δράση σε τομείς του ενδιαφέροντος τους και σε συνθήκες ιδιαίτερων
και επειγουσών αναγκών
 Οι πολιτιστικοί, αθλητικοί και λοιποί σύλλογοι αφενός να προσφέρουν κίνητρα
στα μέλη τους για συμμετοχή και κινητοποίηση σε εθελοντικές

δράσεις

αφετέρου να υποστηρίζουν κάθε πράξη/έργο εθελοντισμού του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας.
 Η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή κάθε μέλους της τοπικής κοινωνίας σε
εθελοντικές δράσεις με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σε τομείς όπως η πολιτική
προστασία, ο πολιτισμός η κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη, η προστασία του
περιβάλλοντος και των υποδομών της πόλης.
 Η παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε ήδη υπάρχουσες εθελοντικές οργανώσεις
ή σωματεία/συλλόγους που επιτελούν φιλανθρωπικό έργο.

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
 Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας οφείλει να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες δράσης
για τον εθελοντή
7
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 Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας οφείλει να υποστηρίζει τον εθελοντή με κάθε μέσο και
τρόπο σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας του
 Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας οφείλει να παρέχει την αντίστοιχη υποστήριξη σχετικά
με την καθοδήγηση του εθελοντή και τα καθήκοντά του
 Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας εγγυάται ότι κάθε εθελοντική δραστηριότητα –
εργασία θα προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες για την απόκτηση δεξιοτήτων
και ικανοτήτων
 Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας υποχρεούται να αναλάβει την κατάρτιση του εθελοντή
εφόσον απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο
 Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση εθελοντικής
εργασίας, καθώς και συστατική επιστολή στους εθελοντές.

7.ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση του «Μητρώου Εθελοντών» και την υλοποίηση των
εθελοντικών δράσεων είναι το ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ της
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
Σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας(ΦΕΚ 6115/31.12.2018) το ΤΜΗΜΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ασκεί
τις ακόλουθες αρμοδιότητες ως προς τον εθελοντισμό:
«1. Μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για συμμετοχή τους σε εθελοντικές
δράσεις, που αφορούν κυρίως θέματα: Περιβάλλοντος και Εκτάκτων Αναγκών,
Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας, Νέας Γενιάς, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Τηρεί αρχείο εθελοντών.
3. Μεριμνά για την εκπαίδευση των εθελοντών σε συνεργασία με τις λοιπές
υπηρεσιακές μονάδες.
4. Μεριμνά για την ενεργοποίηση των ομάδων εθελοντών ώστε να βρίσκονται σε
διαρκή ετοιμότητα για την επικουρική δραστηριοποίησή τους και την αρωγή προς τις
Υπηρεσίες του Δήμου που πραγματεύονται αντίστοιχα θέματα.
5. Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς καθώς και με φορείς του Δημοσίου
που έχουν σχέση με τον εθελοντισμό.
6. Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,διαδημοτικούς
συνδέσμους, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις κ.α»
8
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Για την τήρηση του Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγίας Βαρβάρας (το «Αρχείο
Εθελοντών» που αναφέρεται στον Οργανισμό) ορίζεται ένας υπάλληλος του Δήμου ως
Υπεύθυνος/Συντονιστής με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου.
Στο πλαίσιο της σωστής οργάνωσης και λειτουργίας του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου
Αγίας Βαρβάρας» ο Υπεύθυνος του Μητρώου αναλαμβάνει πλέον των ανωτέρω και
αναφερομένων στον Ο.Ε.Υ. καθηκόντων τα ακόλουθα:
 Σχεδιάζει

και

εισηγείται

την

εφαρμογή

προγραμμάτων

και

δράσεων

εθελοντισμού για όλους τους δημότες, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με όλες τις
υπηρεσίες του Δήμου για την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εθελοντικής
δραστηριότητας
 Εισηγείται το ετήσιο πρόγραμμα εθελοντικής δραστηριότητας προς το Δημοτικό
Συμβούλιο στο τέλος κάθε έτους
 Δέχεται τις αιτήσεις των δημοτών που ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντική
εργασία.
 Διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού λειτουργίας και τη διευθέτηση των
όποιων προβλημάτων ανακύπτουν κατά την προσφορά εθελοντικής εργασίας
 Μεριμνά για τη σωστή συνεργασία μεταξύ των εθελοντών αλλά και τη
συνεργασία μεταξύ αυτών και άλλων συλλόγων, σωματείων κλπ που υλοποιούν
εθελοντική δράση
 Ενθαρρύνει την εθελοντική προσφορά σε άλλες ήδη οργανωμένες «κοινότητες»
π.χ. σχολεία, σύλλογοι και αναλαμβάνει τον ρόλο του φορέα συντονιστή μεταξύ
αυτών.
 Προωθεί τη συμμετοχή των εθελοντών σε δράσεις ανάλογα με τις γνώσεις τους,
τις ικανότητές τους και τις δεξιότητες τους
 Διοργανώνει συνεδρίες, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό να αναδείξει
τους τομείς εθελοντικής δράσης, να κατευθύνει τους εθελοντές στην παροχή
εθελοντικής εργασίας και γενικότερα να ενημερώνει για τους τρόπους και τα
μέσα πρόσβασης στον εθελοντισμό.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Μέλος του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγίας Βαρβάρας» δύναται να είναι
οποιοσδήποτε κάτοικος ή δημότης επιθυμεί κι εφόσον συμπληρώσει και υποβάλει τη
σχετική αίτηση ενδιαφέροντος. Η αίτηση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του
9
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ΔήμουΑγίας Βαρβάρας (https://agiavarvara.gr/), στο γραφείο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και
στο ΚΕΠ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά είτε
αυτοπροσώπως στο αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Η υπογραφή της αίτησης συνεπάγεται την αποδοχή όσων προβλέπονται στον παρόντα
Κανονισμό και τη συμφωνία παροχής εθελοντικής εργασίας.
Οι εθελοντές-μέλη του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγίας Βαρβάρας » αφού
ολοκληρώσουν τη διαδικασία σχετικά με την υποβολή της αίτησης και την υπογραφή της
συμφωνίας θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνεδρίες που θα πραγματοποιούνται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να συζητείται το πρόγραμμα εθελοντικών
δράσεων και να καταμερίζονται οι εργασίες.
Πρόεδρος των συνεδριάσεων είναι ο υπάλληλος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που
ορίστηκε Υπεύθυνος του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγίας Βαρβάρας». Στις
συνεδριάσεις των Μελών του Μητρώου μπορεί να προεδρεύει και ο Δήμαρχος ή ο
αρμόδιος Αντιδήμαρχος.
Οι εθελοντές-μέλη συμμετέχουν σε κάθε εθελοντική δράση που προγραμματίζεται από
τον

Δήμο

Αγίας

Βαρβάρας.

Συγκεκριμένα

οι

εθελοντές

προβλέπεται

να

δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η πολιτική
προστασία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
Οι δράσεις που υλοποιούνται σε κάθε τομέα θα καθορίζονται στον ετήσιο
προγραμματισμό Εθελοντικής Δράσης, ο οποίος θα καταρτίζεται από τον Υπεύθυνο του
Μητρώου και αφού εγκριθεί ιεραρχικά δια του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου
εισάγεται προς συζήτηση και ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, σε
έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις (π.χ. φυσικές καταστροφές) ενδέχεται να
καλούνται οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εθελοντών να προσφέρουν εργασίες εφόσον
το επιθυμούν, με απόφαση του δημάρχου.

9. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οι εθελοντικές δράσεις πολιτικής προστασίας οργανώνονται και υλοποιούνται με
τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, όπως διαμορφώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 55-71 του Νόμου 4662/2020 (ΦΕΚ 27/07.02.2020 τεύχος Α'):
«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού
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πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις»
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας δύναται να οργανώνει την συμμετοχή των Εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία ως προς την οργάνωση, τον
σχεδιασμό και τον εξοπλισμό των εθελοντών πολιτικής προστασίας.
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας συνεργάζεται συνάπτοντας ειδικό Μνημόνιο Συνεργασίας με
εθελοντικές

ομάδες

ή

εθελοντικά

σωματεία

πολιτικής

προστασίας

που

δραστηριοποιούνται ή επιχειρούν στα όρια του Δήμου ή έχουν την έδρα τους σε αυτόν.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ή ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγίας Βαρβάρας»,
παρατηρήσει ή διαπιστώσει ότι κάποιο μέλος εθελοντής κωλύει ή δυσχεραίνει την καλή
συνεργασία μεταξύ Δήμου και εθελοντών, καθώς και τη διεκπεραίωση των εθελοντικών
δράσεων μπορεί να εισηγηθεί στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Δήμαρχο τη διαγραφή
του. Κατόπιν εκτίμησης ή και περαιτέρω έρευνας εκδίδεται Απόφαση για τη διαγραφή
του μέλους-εθελοντή, η οποία προσυπογράφεται από τον Δήμαρχο ή αρμόδιο
Αντιδήμαρχο και τον υπεύθυνο του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγίας Βαρβάρας ».
Τέλος η Απόφαση κοινοποιείται στο μέλος-εθελοντή.
Ο εθελοντής – μέλος μπορεί να αποχωρήσει με γραπτή δήλωσή του που καταθέτει στον
Υπεύθυνο του «Μητρώου Εθελοντών» και διαγράφεται από αυτό.

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα στοιχεία των μελών-εθελοντών, όπως αυτά δηλώνονται στην αίτησή τους, είναι
απόρρητα και μπορούν να κοινοποιηθούν μόνο κατόπιν εγγράφου συναινέσεως τους,
σύμφωνα πάντοτε με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη και την τοποθέτηση του δημοτικού σύμβουλου κ. Φράγκου, η
οποία έχει ως εξής:
Θα ήθελα (με λύπη μου) να επισημάνω, ότι η διανομή των τροφίμων στους δικαιούχους του
ΤΕΒΑ έγινε αντικείμενο προπαγάνδας από ορισμένους Αντιδημάρχους και Δημοτικούς
Συμβούλους της πλειοψηφούσας παράταξης (φωτογραφίες, δηλώσεις, δημοσιεύματα σε
ιστοτόπους κ.ο.κ.). Ο εθελοντισμός, ως πράξη αλτρουισμού και ευαισθησίας προς τους
συνανθρώπους μας, δεν χρειάζεται διαφήμιση.
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Σε αυτές τις δύσκολες για όλο τον κόσμο στιγμές, λίγη συστολή δε βλάπτει. Εκτός εάν κάποιοι
είδαν την κρίσιμη αυτή περίσταση ως ευκαιρία αυτοπροβολής, παρότι πρόκειται για υλοποίηση
κρατικών προγραμμάτων, δηλαδή για εκπλήρωση υποχρεώσεων από πλευράς των
Αντιδημάρχων.
Βεβαίως, τα ίδια δυστυχώς έχω να παρατηρήσω και αναφορικά με τη στάση άλλων Δημοτικών
Συμβούλων, της αντιπολίτευσης, οι οποίοι λειτούργησαν ανάλογα.
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την θλίψη μου για το γεγονός, ότι ενώ Δημοτικοί Σύμβουλοι της
Αντιπολίτευσης ζήτησαν να συμμετάσχουν ως εθελοντές στις δραστηριότητες του Δήμου, σ'
αυτές τις δύσκολες εποχές που ζει η κοινωνία μας, εν τούτοις από πλευράς της Διοίκησης δεν
υπήρξε καμία ανταπόκριση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αντιθέτως, κάποια μέλη της Διοίκησης
έφτασαν στο σημείο να κατηγορούν, προς χάριν εντυπώσεων, τους Δημοτικούς Συμβούλους της
Αντιπολίτευσης, ότι είναι απόντες από την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας καταθέτω και την σχετική απάντηση του κ. Δημάρχου, προς τον κ. Φράγκου η
οποία έχει ως εξής:
Η διάδοση της διανομής και του τρόπου διανομής ήταν υποχρεωτική και έγινε με πολλούς
τρόπους. Δεν επρόκειτο για εθελοντισμό αλλά για δράσεις της δημοτικής αρχής. Οι αντιδήμαρχοι
[όχι οι δημοτικοί σύμβουλοι] διατάχθηκαν να τεθούν επικεφαλής της μεγάλης επιχείρησης της
διανομής κατ’ οίκον και έπραξαν το καθήκον τους. Η ενέργεια αυτή διαφήμισε το δήμο μας και
έδινε παράδειγμα και προς άλλους [κανείς άλλος δήμος μέχρι τώρα δεν τα πήγε σπίτι]. Οι
αντιδήμαρχοι έχουν κάνει προσφορές αλλά κανείς δεν το διαφήμισε. Προβάλαμε σε όλα τα μέσα
την πολύ δύσκολη επιχείρηση να πάνε τα είδη σπίτι με υψηλό κόστος για το δήμο. Δεν
οικειοποιηθήκαμε την προσφορά του ΤΕΒΑ. Σε άλλους προφανώς αναφέρεστε, που
φωτογράφιζαν τα σακουλάκια της προσφοράς τους. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι και από την
διοικούσα παράταξη έκαναν προσφορές; Κανείς δεν το είπε και ούτε ποτέ θα μαθευτεί.
Από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης δεν προσφέρθηκε ποτέ κανείς, εκτός από τη
δική σου διάθεσηπου μου διατύπωσες προσωπικά και προφορικά, την δήλωση της κ. Πετράκου
που μου είπε ότι είναι στη διάθεσή μας, αν χρειαστούμε κάτι και βεβαίως του κ. Βασιλάκου, ο
οποίος έθεσε την παράταξή του στη διάθεση της δημοτικής αρχής.
Προς το παρόν δεν χρειαστήκαμε κάτι παραπάνω. Σήμερα ανοίγουμε το μητρώο εθελοντών,
οπότε επίσημα θα δηλωθούν οι εθελοντές και θα αναλάβουν καθήκοντα κατά το νόμο. Θα
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χρησιμοποιηθούν άμεσα για τη διανομή συσσιτίου στα σπίτια.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφούάκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη το παραπάνω σχέδιο Κανονισμού Οργάνωσης
& Λειτουργίας «ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» και τις παραπάνω
τοποθετήσεις-απαντήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΟΜΟΦΩΝΑ
Με εικοσιτέσσερις (24) ψήφους θετικές και δύο (2) λευκές (κ.κ. Γκιτάκου, Καρανάσιου) την
έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης & Λειτουργίας «ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ» όπως κατατέθηκε. Ο Κανονισμός έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
«ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο
χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για έναν
κοινωφελή σκοπό είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή ενός
φορέα. Ο σύγχρονος εθελοντισμός προχωρά πέρα από τις παραδοσιακές του μορφές
(φιλανθρωπία, σωματεία κοινωνικής αλληλεγγύης) και περικλείει μια δυναμικά ενεργή
συμμετοχή των εθελοντών που προσφέρουν την δράση τους σε φορείς ή οργανώσεις.
Η Εθελοντική Εργασία είναι μη υποχρεωτική και μη αμειβόμενη σε χρηματική αξία ή σε
είδος. Προκύπτει από τη βούληση του ατόμου για προσφορά και παροχή κοινωνικής
ωφέλειας μέσα από δράσεις και δραστηριότητες που παράγουν αγαθά/υπηρεσίες με
ουσιαστική συνεισφορά στον παραλήπτη αυτών.
Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει αυτοβούλως και ανιδιοτελώς τον χρόνο
του/τις γνώσεις του/τις δεξιότητες του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς
απαίτηση ανταλλάγματος. Επιπρόσθετα ο εθελοντής συμπαραστέκεται και υποστηρίζει
άτομα/ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερων αναγκών
Στόχος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας είναι η ανάδειξη της διαχρονικής ανθρωπιστικής
αξίας του εθελοντισμού, καθώς και η παρότρυνση των πολιτών να αναπτύξουν
εθελοντική δράση και προσφορά στα διοικητικά όρια του Δήμου καθώς και η
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ενθάρρυνση της ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών της Αγίας Βαρβάρας στη
διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.

Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την συγκρότηση και λειτουργία του «Μητρώου
Εθελοντών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» και περιλαμβάνει όλους τους όρους σχετικά
με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος εθελοντισμού καθώς και τις μορφές
εθελοντικής δράσης.

2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
 Ο εθελοντισμός είναι επιλογή
 Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτισμικές αξίες
 Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των
άλλων
 Ο εθελοντισμός αποτελεί έκφραση κοινωνικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών
αναγκών
 Ο εθελοντισμός αποτελεί δραστηριότητα που επιτυγχάνεται μόνο σε μη
κερδοσκοπικό πλαίσιο
 Ο εθελοντισμός δεν αντικαθιστά την αμειβόμενη εργασία
 Οι εθελοντές δεν παίρνουν τη θέση αμειβόμενων υπαλλήλων, ούτε συνιστούν
απειλή για την ασφάλεια της εργασίας αμειβόμενων υπαλλήλων
 Ο εθελοντισμός προϋποθέτει συγκεκριμένο ρόλο και οργανωμένη δράση
 Ο εθελοντισμός είναι ένας νόμιμος τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να
συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Α. Ο εθελοντής έχει υποχρέωση:
 Να είναι συνεπής στην ώρα και στη ηµέρα προσφοράς του
 Να αντιλαµβάνεται τη δέσµευση και τα καθήκοντά του
 Να διαχωρίζει το ρόλο του εργαζόµενου προσωπικού από το δικό του εθελοντικό
ρόλο
 Να έχει πάντα καλή συνεργασία µε τους υπεύθυνους της οµάδας στην οποία
προσφέρει
 Να είναι εχέµυθος
14
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 Να συµµετέχει στα Επιµορφωτικά µαθήµατα/σεµινάρια
 Να σέβεται το χώρο όπου προσφέρει

Β. Ο εθελοντής έχει δικαίωμα:
 Να έχει εθελοντική δράση
 Να επιλέγει το χώρο προσφοράς
 Να του παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες που βοηθούν το έργο του
 Να του δίνεται η κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση
 Να έχει συνεχή αξιολόγηση για την προσφορά σου
 Να του παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις για να προσφέρεις τις
υπηρεσίες σου
 Να του παρέχονται τα απαραίτητα μέσα υγιεινής και ασφάλειας, όπως
παρέχονται στο μισθωτό προσωπικό

4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Α. Κατευθυντήριες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Θεσμικού και Κοινοβουλευτικού
πλαισίου
Αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές του παρόντος Κανονισμού:
Α.1. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997):
«38. Δήλωση για τις εθελοντικές δραστηριότητες
Η διάσκεψη αναγνωρίζει ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά
στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Η Κοινότητα να ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή διάσταση των εθελοντικών οργανώσεων
παροχής υπηρεσιών, εξαίροντας ιδιαίτερα την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών
αλλά και την συμμετοχή των νέων και των ηλικιωμένων στις εθελοντικές
δραστηριότητες».
Α.2. Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με
τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή (2007/2149(INI))
με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
«1. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναγνωρίσουν
την αξία του εθελοντισμού για την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής·
επιπλέον, ενθαρρύνει την συνεργασία τους στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων με
εθελοντικές οργανώσεις και την ανάπτυξη, μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τον
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τομέα του εθελοντισμού, σχεδίων και στρατηγικών για την αναγνώριση, την εκτίμηση,
την υποστήριξη, τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση του εθελοντισμού· καλεί επίσης τα
κράτη μέλη να προβούν στη δημιουργία σταθερού, θεσμοθετημένου πλαισίου
συμμετοχής των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στη δημόσια διαβούλευση·
4. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να υποστηρίξουν
τη δημιουργία εθελοντικών τμημάτων άμεσης δράσης σε κάθε περιφέρεια για την
ταχεία αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων·
7.

υποστηρίζει σθεναρά την άποψη ότι ο εθελοντισμός και η εθελοντική

δραστηριότητα δεν πρέπει να υποκαθιστούν την αμειβόμενη εργασία·
24.

καλεί τους αρμόδιους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, τις εθελοντικές

οργανώσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παράσχουν στους πολίτες κατάλληλη
πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες προσφοράς εθελοντικού έργου, μαζί με
κατάλληλη εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευαίσθητες και περιθωριακές
κοινωνικές ομάδες και στις ανάγκες των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών·»

Α.3. Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά
με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(INI))
με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί:
«8. τονίζει την ανάγκη προώθησης του εθελοντισμού ιδίως μεταξύ των μαθητών, των
σπουδαστών και άλλων νέων, προκειμένου να διευρυνθεί το πλαίσιο της αλληλεγγύης
και η στήριξη αυτής·
12. υπογραμμίζει τη σημασία των προαναφερθεισών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την
ενθάρρυνση των νέων να αναλαμβάνουν εθελοντικές δραστηριότητες καθώς και για τη
δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου και την τόνωση της κοινωνικής ανάπτυξης·
13. συνιστά να δοθεί προσοχή στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων στον τομέα του
εθελοντισμού, και ιδίως στην έντονη διαφορά που παρατηρείται όσον αφορά τους
επικεφαλής εθελοντικών δράσεων, όπου η εκπροσώπηση των ανδρών στις διευθυντικές
θέσεις είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με αυτή των γυναικών·
17. τονίζει ότι ο εθελοντισμός, που είναι πάντα πιο διαδεδομένος μεταξύ νέων και
ηλικιωμένων, προάγει τη διαπολιτισμική μάθηση καθώς και το αίσθημα της ευρωπαϊκής
ταυτότητας, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και συμβάλλει στην ενεργό γήρανση και
τη συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια της ζωής·
18. επισημαίνει ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στη συνεισφορά τόσο των νέων όσο και
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ΑΔΑ: 6ΔΝΓΩ6Θ-ΚΒΒ

των ηλικιωμένων στην κοινωνία με αποτέλεσμα να κερδίζουν αναγνώριση και εκτίμηση·
αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στη βελτίωση της δικής τους ποιότητας ζωής,
ευημερίας και υγείας·
20. φρονεί πως ο εθελοντισμός, ως ενεργός μορφή οικοδόμησης της κοινωνίας των
πολιτών, μπορεί να συμβάλει στον διαπολιτισμικό διάλογο και να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της προκατάληψης και του ρατσισμού·
22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την υψηλή προστιθέμενη
αξία του εθελοντισμού σε αυτήν την περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης·
23.

υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η

ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στις εθελοντικές δραστηριότητες·»
Β. Το Σύνταγμα:
Β.1. Ο εθελοντισμός ως δικαίωμα θεμελιώνεται ιδίως στο άρθρο 5, παρ.1 Συντ. «Ο
καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά τους και να
συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν
προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και τα χρηστά
ήθη»
Β.2. Ως προς την συγκρότηση εθελοντικών ομάδων ή σωματείων ισχύει το άρθρο 12,
παρ.1 Συντ. «περί του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι»

Γ. Το Δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ειδικότερα για τον Δήμο το θεσμικό πλαίσιο εδράζεται στις ακόλουθες διατάξεις:
Γ.1. Άρθρο 75, παράγραφος 6 του Νόμου 3463/2006 όπου μεταξύ των αρμοδιοτήτων
των Δήμων είναι: «6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών
οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των
στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του
Δήμου και της Κοινότητας.»
Γ.2. Άρθρο 214 παράγραφος 1 του Νόμου 3463/2006«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές
αρχές προωθούν τη λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις, την ευαισθητοποίηση και
οργάνωση των δημοτών και κατοίκων για την έρευνα, τον εντοπισμό, την καταγραφή
και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων και αναγκών των κατοίκων των τοπικών ή
δημοτικών διαμερισμάτων και μεμονωμένων συνοικιών κάθε Δήμου ή Κοινότητας.»
Γ.3. Άρθρο 214, παράγραφος 3 περίπτωση γ΄ από τον Δήμο «γ. αξιοποιείται η Κοινωνία
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της Πληροφορίας, ο θεσμός της Κοινωνικής Εργασίας και οι αρχές του εθελοντισμού.»
Γ.4. Άρθρο 93, παράγραφος 1 του Νόμου 3463/2006 με το οποίο καταστρώνεται το
τεκμήριο αποφασιστικής αρμοδιότητας υπέρ του Δημοτικού Συμβουλίου «1.

Το

δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από
εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής.»
και συνεπώς ορίζεται αρμόδιο για να ψηφίσει τον παρόντα Κανονισμό

5. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας συγκροτείται «Μητρώο Εθελοντών» στο πλαίσιο του οποίου
θα αναπτυχθούν ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την κοινή ωφέλεια.
Ειδικότερα με την συγκρότηση του Μητρώου Εθελοντών ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας
υπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:
 Οι δημότες να ενστερνιστούν τα ιδανικά του εθελοντισμού και να παρέχουν
εθελοντική δράση σε τομείς του ενδιαφέροντος τους και σε συνθήκες ιδιαίτερων
και επειγουσών αναγκών
 Οι πολιτιστικοί, αθλητικοί και λοιποί σύλλογοι αφενός να προσφέρουν κίνητρα
στα μέλη τους για συμμετοχή και κινητοποίηση σε εθελοντικές

δράσεις

αφετέρου να υποστηρίζουν κάθε πράξη/έργο εθελοντισμού του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας.
 Η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή κάθε μέλους της τοπικής κοινωνίας σε
εθελοντικές δράσεις με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σε τομείς όπως η πολιτική
προστασία, ο πολιτισμός η κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη, η προστασία
του περιβάλλοντος και των υποδομών της πόλης.
 Η παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε ήδη υπάρχουσες εθελοντικές
οργανώσεις ή σωματεία/συλλόγους που επιτελούν φιλανθρωπικό έργο.

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
 Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας οφείλει να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες δράσης
για τον εθελοντή
 Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας οφείλει να υποστηρίζει τον εθελοντή με κάθε μέσο και
τρόπο σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας του
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 Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας οφείλει να παρέχει την αντίστοιχη υποστήριξη σχετικά
με την καθοδήγηση του εθελοντή και τα καθήκοντά του
 Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας εγγυάται ότι κάθε εθελοντική δραστηριότητα –
εργασία θα προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες για την απόκτηση δεξιοτήτων
και ικανοτήτων
 Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας υποχρεούται να αναλάβει την κατάρτιση του εθελοντή
εφόσον απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο
 Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση εθελοντικής
εργασίας, καθώς και συστατική επιστολή στους εθελοντές.

7.ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση του «Μητρώου Εθελοντών» και την υλοποίηση των
εθελοντικών δράσεων είναι το ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ της
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
Σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας(ΦΕΚ 6115/31.12.2018) το ΤΜΗΜΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ασκεί
τις ακόλουθες αρμοδιότητες ως προς τον εθελοντισμό:
«1. Μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για συμμετοχή τους σε εθελοντικές
δράσεις, που αφορούν κυρίως θέματα: Περιβάλλοντος και Εκτάκτων Αναγκών,
Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας, Νέας Γενιάς, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Τηρεί αρχείο εθελοντών.
3. Μεριμνά για την εκπαίδευση των εθελοντών σε συνεργασία με τις λοιπές
υπηρεσιακές μονάδες.
4. Μεριμνά για την ενεργοποίηση των ομάδων εθελοντών ώστε να βρίσκονται σε
διαρκή ετοιμότητα για την επικουρική δραστηριοποίησή τους και την αρωγή προς τις
Υπηρεσίες του Δήμου που πραγματεύονται αντίστοιχα θέματα.
5. Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς καθώς και με φορείς του
Δημοσίου που έχουν σχέση με τον εθελοντισμό.
6. Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,διαδημοτικούς
συνδέσμους, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις κ.α»

Για την τήρηση του Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγίας Βαρβάρας (το «Αρχείο
Εθελοντών» που αναφέρεται στον Οργανισμό) ορίζεται ένας υπάλληλος του Δήμου ως
19

ΑΔΑ: 6ΔΝΓΩ6Θ-ΚΒΒ

Υπεύθυνος/Συντονιστής με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου.
Στο πλαίσιο της σωστής οργάνωσης και λειτουργίας του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου
Αγίας Βαρβάρας» ο Υπεύθυνος του Μητρώου αναλαμβάνει πλέον των ανωτέρω και
αναφερομένων στον Ο.Ε.Υ. καθηκόντων τα ακόλουθα:
 Σχεδιάζει

και

εισηγείται

την

εφαρμογή

προγραμμάτων

και

δράσεων

εθελοντισμού για όλους τους δημότες, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με όλες τις
υπηρεσίες του Δήμου για την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εθελοντικής
δραστηριότητας
 Εισηγείται το ετήσιο πρόγραμμα εθελοντικής δραστηριότητας προς το Δημοτικό
Συμβούλιο στο τέλος κάθε έτους
 Δέχεται τις αιτήσεις των δημοτών που ενδιαφέρονται να προσφέρουν
εθελοντική εργασία.
 Διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού λειτουργίας και τη διευθέτηση των
όποιων προβλημάτων ανακύπτουν κατά την προσφορά εθελοντικής εργασίας
 Μεριμνά για τη σωστή συνεργασία μεταξύ των εθελοντών αλλά και τη
συνεργασία μεταξύ αυτών και άλλων συλλόγων, σωματείων κλπ που υλοποιούν
εθελοντική δράση
 Ενθαρρύνει την εθελοντική προσφορά σε άλλες ήδη οργανωμένες «κοινότητες»
π.χ. σχολεία, σύλλογοι και αναλαμβάνει τον ρόλο του φορέα συντονιστή μεταξύ
αυτών.
 Προωθεί τη συμμετοχή των εθελοντών σε δράσεις ανάλογα με τις γνώσεις τους,
τις ικανότητές τους και τις δεξιότητες τους
 Διοργανώνει συνεδρίες, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό να αναδείξει
τους τομείς εθελοντικής δράσης, να κατευθύνει τους εθελοντές στην παροχή
εθελοντικής εργασίας και γενικότερα να ενημερώνει για τους τρόπους και τα
μέσα πρόσβασης στον εθελοντισμό.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Μέλος του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγίας Βαρβάρας» δύναται να είναι
οποιοσδήποτε κάτοικος ή δημότης επιθυμεί κι εφόσον συμπληρώσει και υποβάλει τη
σχετική αίτηση ενδιαφέροντος. Η αίτηση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του
ΔήμουΑγίας Βαρβάρας (https://agiavarvara.gr/), στο γραφείο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και
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στο ΚΕΠ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά είτε
αυτοπροσώπως στο αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Η υπογραφή της αίτησης συνεπάγεται την αποδοχή όσων προβλέπονται στον παρόντα
Κανονισμό και τη συμφωνία παροχής εθελοντικής εργασίας.
Οι εθελοντές-μέλη του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγίας Βαρβάρας » αφού
ολοκληρώσουν τη διαδικασία σχετικά με την υποβολή της αίτησης και την υπογραφή
της συμφωνίας θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνεδρίες που θα πραγματοποιούνται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να συζητείται το πρόγραμμα εθελοντικών
δράσεων και να καταμερίζονται οι εργασίες.
Πρόεδρος των συνεδριάσεων είναι ο υπάλληλος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που
ορίστηκε Υπεύθυνος του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγίας Βαρβάρας». Στις
συνεδριάσεις των Μελών του Μητρώου μπορεί να προεδρεύει και ο Δήμαρχος ή ο
αρμόδιος Αντιδήμαρχος.
Οι εθελοντές-μέλη συμμετέχουν σε κάθε εθελοντική δράση που προγραμματίζεται από
τον

Δήμο

Αγίας

Βαρβάρας.

Συγκεκριμένα

οι

εθελοντές

προβλέπεται

να

δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η πολιτική
προστασία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
Οι δράσεις που υλοποιούνται σε κάθε τομέα θα καθορίζονται στον ετήσιο
προγραμματισμό Εθελοντικής Δράσης, ο οποίος θα καταρτίζεται από τον Υπεύθυνο του
Μητρώου και αφού εγκριθεί ιεραρχικά δια του Δημάρχου ή του αρμοδίου
Αντιδημάρχου εισάγεται προς συζήτηση και ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ωστόσο, σε έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις (π.χ. φυσικές καταστροφές) ενδέχεται
να καλούνται οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εθελοντών να προσφέρουν εργασίες
εφόσον το επιθυμούν, με απόφαση του δημάρχου.

9. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οι εθελοντικές δράσεις πολιτικής προστασίας οργανώνονται και υλοποιούνται με
τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, όπως διαμορφώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 55-71 του Νόμου 4662/2020 (ΦΕΚ 27/07.02.2020 τεύχος Α'):
«Εθνικός

Μηχανισμός

αναδιάρθρωση

της

Διαχείρισης

Γενικής

Κρίσεων

Γραμματείας

και

Πολιτικής

Αντιμετώπισης
Προστασίας,

Κινδύνων,
αναβάθμιση

συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού
και άλλες διατάξεις»
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Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας δύναται να οργανώνει την συμμετοχή των Εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία ως προς την οργάνωση,
τον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό των εθελοντών πολιτικής προστασίας.
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας συνεργάζεται συνάπτοντας ειδικό Μνημόνιο Συνεργασίας με
εθελοντικές

ομάδες

ή

εθελοντικά

σωματεία

πολιτικής

προστασίας

που

δραστηριοποιούνται ή επιχειρούν στα όρια του Δήμου ή έχουν την έδρα τους σε αυτόν.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ή ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγίας Βαρβάρας»,
παρατηρήσει ή διαπιστώσει ότι κάποιο μέλος εθελοντής κωλύει ή δυσχεραίνει την καλή
συνεργασία μεταξύ Δήμου και εθελοντών, καθώς και τη διεκπεραίωση των εθελοντικών
δράσεων μπορεί να εισηγηθεί στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Δήμαρχο τη διαγραφή
του. Κατόπιν εκτίμησης ή και περαιτέρω έρευνας εκδίδεται Απόφαση για τη διαγραφή
του μέλους-εθελοντή, η οποία προσυπογράφεται από τον Δήμαρχο ή αρμόδιο
Αντιδήμαρχο και τον υπεύθυνο του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγίας Βαρβάρας ».
Τέλος η Απόφαση κοινοποιείται στο μέλος-εθελοντή.
Ο εθελοντής – μέλος μπορεί να αποχωρήσει με γραπτή δήλωσή του που καταθέτει στον
Υπεύθυνο του «Μητρώου Εθελοντών» και διαγράφεται από αυτό.

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα στοιχεία των μελών-εθελοντών, όπως αυτά δηλώνονται στην αίτησή τους, είναι
απόρρητα και μπορούν να κοινοποιηθούν μόνο κατόπιν εγγράφου συναινέσεως τους,
σύμφωνα πάντοτε με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Απόσπασμα από τα πρακτικά
Αγία Βαρβάρα, 8.4.2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΣΣΟΣ
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