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Το παρόν αποτελεί τη Χάρτα του Δήμου Παύλου Μελά

για τον Περιβαλλοντικό Εθελοντισμό  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σημασία προστασίας του περιβάλλοντος είναι καθοριστική για την υγεία των πολιτών, την

οικονομία και την ευημερία της πόλης. Ο θεσμός του εθελοντισμού συνεισφέρει τις τελευταίες

δεκαετίες  στην περιβαλλοντική,  οικονομική και  κοινωνική  ανάπτυξη της  τοπικής  κοινωνίας.

Αποτελεί στάση ζωής, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με σημαντικές αξίες όπως η αλληλεγγύη

και η κοινωνική συμμετοχή. 

Ο Δήμος Παύλου Μελά, αποδεικνύοντας έμπρακτα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης την στήριξή

του  στην  φιλοσοφία  της  έννοιας  του  εθελοντισμού  μέσα  από  πρωτοβουλίες  δράσεις  και

ενέργειες μύησης των πολιτών για την ενασχόληση τους μ΄ αυτόν, κάνει το άλμα από το Εγώ

στο Εμείς. 

Κατά συνέπεια, η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και η προώθηση του περιβαλλοντικού

εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο αποτελεί  σταθερό πεδίο δράσης όπου δίδεται  η δυνατότητα

στους πολίτες να υιοθετήσουν μια φιλική στάση απέναντι στο περιβάλλον και στην προστασία

του,  καθώς  και  να  αναλάβουν  εθελοντική  δράση  με  τρόπο  συστηματικό  και  οργανωμένο

δημιουργώντας παράλληλα μία «πράσινη στάση ζωής» για μια βιώσιμη πόλη. Ανιδιοτελώς, με

συλλογική προσπάθεια και ελεύθερη βούληση, εκτελώντας μικρές ή μεγάλες πράξεις, μπορούν

οι  ενδιαφερόμενοι  να  βοηθήσουν  στην  προστασία  του  περιβάλλοντος  συμπράττοντας  στην

επικύρωση των αξιών που προβάλλουν το ανθρώπινο πνεύμα και συμβάλλουν στη συνοχή του

κοινωνικού ιστού.

Ο Δήμος Παύλου Μελά διαθέτει μεγάλες περιοχές όπου οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν

τις υπηρεσίες τους, τόσο στην αστική, όσο και στην περιαστική ζώνη. Στην αστική οι εθελοντές

καλούνται να συνεισφέρουν στη φύτευση και στη συντήρηση των πάρκων, των σχολικών αυλών

και  εν  γένει  των  πράσινων  κοινόχρηστων  χώρων  του  Δήμου,  καθώς  και  σε  προγράμματα

ανακύκλωσης και συλλογής απορριμμάτων. Στην περιαστική ζώνη οι εθελοντές συμβάλλουν με

την προσφορά τους στην προστασία των υφιστάμενων δασών, την αναδάσωση εκτάσεων κ.α.  

2



ΧΑΡΤΑ

Η Χάρτα του Δήμου Παύλου Μελά  για τον Περιβαλλοντικό Εθελοντισμό

H  Xάρτα   αποτελεί  ουσιαστικά  ένα  εγχειρίδιο,  δεδομένης  της  απουσίας  σαφούς  νομικού

πλαισίου για τον εθελοντισμό, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες,

είτε  μεμονωμένα  είτε  σε  ομάδες  όπως  εθελοντικές  οργανώσεις  και  Μη  Κυβερνητικών

Οργανώσεων  (Μ.Κ.Ο.)  που  δραστηριοποιούνται  στο  Δήμο  Παύλου  Μελά.  Παρέχει  τη

δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με τις  δραστηριότητες του

Δήμου, καθώς και τον τρόπο ένταξης ενός Εθελοντή στο μητρώο Εθελοντών.

Η  δημιουργία χάρτας Εθελοντισμού του Δήμο Παύλου Μελά από τα μέλη της ομάδας Έργου

για  την  πράξη  «Ενίσχυση  οικολογικής  συνείδησης  και  προώθηση  περιβαλλοντικού

εθελοντισμού  στον  Δήμο  Παύλου  Μελά  έχει  στόχο  να  αποτελέσει  τον  στρατηγικό  κόμβο

συνεργασίας, συντονισμού, συνεννόησης, σχεδιασμού και δράσης με όλους τους μεμονωμένους

εθελοντές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που επιθυμούν να συνεργαστούν με το

Δήμο,  προς  όφελος  των  κατοίκων.  Οι  υφιστάμενες  εθελοντικές  οργανώσεις  οι  οποίες

εξακολουθούν  να διατηρούν την αυτονομία  τους,  συμβάλλουν σημαντικά  στις  δράσεις  του

Δήμου  ενώ  από  την  άλλη  πλευρά,  οι  μεμονωμένοι  εθελοντές  μπορούν  να  συμμετέχουν  σε

οργανωμένες δράσεις με συγκεκριμένα καθήκοντα.

Μέσα  από  μια  ολοκληρωμένη  επικοινωνιακή  καμπάνια,  ο  Δήμος  Παύλου  Μελά  απευθύνει

ανοιχτή πρόσκληση προς το σύνολο των πολιτών – κατοίκων του αλλά προς τους πολίτες εκτός

των  ορίων  αυτού,  προκειμένου  αυτοί  να  εγγραφούν  στο  μητρώο  εθελοντών  του  και  να

συμμετέχουν στις «πράσινες» δράσεις.

Για  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  δημιουργήθηκε  σχετική  ιστοσελίδα  και  πλατφόρμα

εθελοντών προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν και να εγγραφούν ως νέοι εθελοντές.  Οι

ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δράση που ταιριάζει στο πρόγραμμα  και

την  προσωπικότητά  τους,  και  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  Εθελοντή  που  θα  βρουν  στην

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά

Στόχος όλων των ανωτέρω η άμεση ενημέρωση των πολιτών που ενδιαφέρονται να συνδράμουν

με τις εθελοντικές τους υπηρεσίες, για τη δυνατότητα και τον τρόπο εγγραφής τους στην ομάδα

του  Δήμου,  για  τις  σχετικές  δράσεις  του  Δήμου  κτλ.  Επίσης,  μέσα  από  τη  συγκεκριμένη

ιστοσελίδα ο Δήμος επιδιώκει να παρουσιάσει το έργο του και σε άλλους φορείς και οργανώσεις

με απώτερο στόχο να αποτελέσουν μελλοντικά μέλη του δικτύου. 
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Τέλος,  η  ιστοσελίδα,  μέσω  του  forum που  διαθέτει,  αποτελεί  το  βήμα  για  την  ανταλλαγή

απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των επισκεπτών. 

«Η Χάρτα δημιουργεί  μια  κοινή  κατανόηση στον  ορισμό  των  εθελοντών,  των  εθελοντικών

δραστηριοτήτων και παρέχει μια κοινή σύνθεση των βασικών δικαιωμάτων για τους εθελοντές

και τις Οργανώσεις με τους παρόχους εθελοντισμού. Επίσης, λειτουργεί σαν μια προσέγγιση για

τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση πολιτικών σχετικών με τον εθελοντισμό σε όλα τα επίπεδα,

απέχοντας από το να απευθύνει συγκεκριμένους μηχανισμούς εφαρμογής ή το να αναγνωρίσει

τους δικαιούχους, αλλά στοχεύοντας στον καθορισμό και στην επισήμανση των δικαιωμάτων

και των υποχρεώσεων των εθελοντών».

Εθελοντισμός

Γενικά ο όρος εθελοντισμός αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο

της υλικής ανταμοιβής, προς όφελος της κοινωνίας (https://el.wikipedia.org/wiki/Εθελοντισμός).

Εθελοντής χαρακτηρίζεται το άτομο που εκτελεί δραστηριότητες που ωφελούν την κοινωνία με

ελεύθερη  βούληση.  Αυτές  οι  δραστηριότητες  διεξάγονται  για  ένα  μη  κερδοσκοπικό  σκοπό,

ωφελώντας  την  προσωπική ανάπτυξη του εθελοντή,  ο  οποίος  προσφέρει  τον  χρόνο και  την

ενέργειά  του  για  το  γενικό  καλό  χωρίς  οικονομική  ανταμοιβή (https://www.europarl.europa.

eu/greece/ resource /static/files/).

Ο εθελοντισμός αποτελεί στάση ζωής. Η απόκτηση πολύτιμων εμπειριών, η ικανοποίηση της

εθελοντικής προσφοράς και η αναγνώρισή της, οι νέες γνωριμίες, η ανταλλαγή ιδεών, απόψεων

και πολιτιστικών στοιχείων,  η ευκαιρία για προσωπική βελτίωση και η ενίσχυση των καλών

πλευρών του χαρακτήρα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και δυνατοτήτων, η ποιοτικότερη ενσωμάτωση

στην  κοινωνία,  οι  νέες  γνωριμίες  και  νέοι  φίλοι,  η  διασκέδαση,  αποτελούν  μέρος  των

πολλαπλών οφελών από τη συμμετοχή στα προγράμματα εθελοντικής εργασίας.

Η εθελοντική απασχόληση προϋποθέτει εγγραφή στο μητρώο εθελοντών. Εξαιρούνται από την

υποχρέωση εγγραφής στο βιβλίο  εθελοντών οι  περιπτώσεις  μαζικής  συμμετοχής  πολιτών σε

μονοήμερα ή ολιγόωρα προγράμματα. Η όποια εθελοντική δράση δεν έχει ανταποδοτικό, δεν

υποκαθιστά την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης,  δεν εφαρμόζεται  η εργατική

νομοθεσία στις περιπτώσεις εθελοντικής απασχόλησης.
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Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Εθελοντισμού

Επειδή  στην Ελλάδα δεν  υπάρχει  ειδικό  νομικό  πλαίσιο  για  τους  εθελοντές,  αλλά ούτε  και

νομική πρόνοια σχετικά με την ασφάλιση τους, εφαρμόζονται οι γενικοί κανονισμοί που διέπουν

την ένταξή τους στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Παύλου Μελά. 

Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δήμους υφίσταται το εξής θεσμικό πλαίσιο:

 Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. ε΄, εδάφιο 6 του Ν 3463/2006 "Κύρωση  του Κώδικα Δήμων

και  Κοινοτήτων",  προβλέπεται  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. Επίσης, στο άρθρο 214, στην παρ. 3, εδάφιο γ΄

του ίδιου νόμου,  δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των αρχών του εθελοντισμού.  

 Στην παρ.  άρθρο 76 παρ.1,  εδάφιο ζ΄,  του Ν.3852/2010 ορίζεται  η δημοτική επιτροπή

διαβούλευσης η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας,

όπως  των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών. Σύμφωνα με την παράγραφο 3

του άρθρου 83 και την παράγραφο 5 του άρθρου 84 η δημοτική και η τοπική  κοινότητα

προωθούν τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των

αναγκών της τοπικής κοινότητας  του συμβούλια δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

 Στην  ΕΝΟΤΗΤΑ  Β:  ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,  παρ.  γ΄  της  τροποποίησης  του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ

5963/2018)  το  Τμήμα  Διοικητικής  Βοήθειας,  Διαφάνειας,  Επικοινωνίας  και  Δημοσίων

Σχέσεων μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών

που  αναλαμβάνουν  την  εξυπηρέτηση  των  ανωτέρω  δημοτών  για  την  εκτέλεση  των

δοσοληψιών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασμό τους.  Δέχεται

αιτήματα  των  ανωτέρω δημοτών  με  βάση τις  σχετικές  διαδικασίες  και  μεριμνά  για  την

ικανοποίησή τους, με την αξιοποίηση τόσο των υπαλλήλων όσο και των δικτύων εθελοντών.

 Στην ενότητα Δ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, στο άρθρο  1,  παράγραφος  β   της  τροποποίησης  του  Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 5963/2018,

το  Τμήμα  Πρόνοιας  και  Κοινωνικής  μεριμνά  για  την  προώθηση  και  ανάπτυξη  του

εθελοντισμού & της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής
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αλληλεγγύης,  εθελοντικών  οργανώσεων  και  ομάδων  εθελοντών.  Μεριμνά  για  την

προσέλκυση εθελοντών, την εκπαίδευσή τους και την αξιοποίησή τους στις δομές και

υπηρεσίες του Κ.Α.Π.Η.. Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης σε θέματα

αγωγής και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Φροντίζει για τη λειτουργία της δημοτικής

τράπεζας αίματος και της οργάνωσης των εκδηλώσεων εθελοντικής αιμοδοσίας.

Δικαιώματα και των υποχρεώσεις του Εθελοντή

Άρθρο 1

Οι εθελοντές έχουν δικαίωμα στην πλήρη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, όταν

πραγματοποιούν  μια  εθελοντική  δραστηριότητα  τους  (Οικουμενική  Διακήρυξη  των  Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων).

Άρθρο 2

Κάθε άνθρωπος έχει  δικαίωμα σε ίση πρόσβαση σε εθελοντικές ευκαιρίες και σε προστασία

ενάντια  σε  όλων  των  ειδών  διακρίσεις  σε  σχέση  με  την  ηλικία,  το  φύλλο,  τη  σεξουαλική

ταυτότητα, τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, τις ειδικές ικανότητες, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή

άλλες απόψεις, την εθνική ή κοινωνική προέλευση, την σύνδεση με κάποια εθνική μειονότητα,

περιουσιακή κατάσταση, γέννηση ή άλλη κατάσταση και δεν πρέπει επίσης να γίνεται διάκριση

για την προέλευσή τους ή τις πεποιθήσεις.

Άρθρο 3 

Κανείς δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από τον νόμο για τη συμμετοχή του σε μια εθελοντική

δραστηριότητα της επιλογής του, όσο αυτή η εθελοντική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσα

στα πλαίσια των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμβάλλει στο δημόσιο καλό. 

Άρθρο 4

Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να συμβιβάσει την εθελοντική του δράση με την προσωπική

και επαγγελματική του ζωή και συνεπώς να μπορεί να επιτύχει να έχει μια ευελιξία κατά τη

διάρκεια  της  εθελοντικής  του  δραστηριότητας.  Κάθε  εθελοντής  επίσης,  έχει  δικαίωμα  να

αρνηθεί εργασίες οι οποίες έρχονται σε αντιπαράθεση με τις ιδεολογίες και τις πεποιθήσεις του.

Άρθρο 5

Κάθε  εθελοντής  δικαιούται  μια  ολοκληρωμένη  περιγραφή  της  εργασίας  του,  η  οποία  τους

επιτρέπει να εφαρμόσουν την εθελοντική δραστηριότητα με ξεκάθαρη κατανόηση των σκοπών

και αντικειμένων τους. Ο ρόλος του είναι συμπληρωματικός και στοχεύει στην καλή συνεργασία

με το υπόλοιπο προσωπικό.
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Άρθρο 6 

Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα στην απαραίτητη εκπαιδευτική υποστήριξη προκειμένου να

εφαρμόσει την εθελοντική δραστηριότητα στο έπακρο της ικανότητάς του.

Άρθρο 7

Κάθε εθελοντής σέβεται τους κανόνες δικαίου και της μη διάκρισης καθ’ όλη την εθελοντική

τους δραστηριότητα. 

Άρθρο 8

Κάθε εθελοντής σέβεται τις δεσμεύσεις που γίνονται με τον πάροχο εθελοντισμού, σχετικά με

την ποσότητα του χρόνου και την προσπάθεια που έχουν κοινά συμφωνηθεί  να γίνουν στην

εθελοντική δραστηριότητα και στην ποιότητα που πρέπει να αποδοθεί.

Άρθρο 9

Ο Δήμος Παύλου Μελά ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προξενεί ο εθελοντής κατά την παροχή

της εθελοντικής του απασχόλησης (κατ’ άρθρο 922 και 334 ΑΚ). 

Άρθρο 10

Προβλέπεται περιορισμένη αμοιβή ή αποζημίωση για περιπτώσεις που προκύπτει δαπάνη την

οποία επιβαρύνθηκε ο εθελοντής  ή έχει  πραγματοποιήσει  προκειμένου για να αντισταθμίσει

βασικά έξοδα που έχουν προκύψει σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δ. Σ. 

Άρθρο 11

Η  εφαρμογή της εθελοντικής δραστηριότητας πρέπει να είναι σύμφωνη με το έγκυρο νομικό

πλαίσιο για τον εθελοντισμό και να επαληθεύονται οι νομικές πλευρές που την αφορούν.

Άρθρο 12

Δημιουργείται  το  ασφαλέστερο  δυνατό  περιβάλλον  για  τον  εθελοντή  και  του  παρέχεται

ολοκληρωμένη  πληροφόρηση  που  συνδέεται  με  τους  πιθανούς  κινδύνους  στην  εθελοντική

δραστηριότητα.  Ο  Δήμος  Παύλου  Μελά  καλύπτει  ιατροφαρμακευτικές  και  νοσοκομειακές

δαπάνες  για  ατύχημα  ή  ασθένεια  του  εθελοντή  που  τελούν  σε  αιτιώδη  συνάφεια  με  την

εθελοντική απασχόλησή του στον φορέα. 

Άρθρο 13

Προσφέρονται τα απαραίτητα εργαλεία και πρόσβαση σε υπάρχουσες και προβλεπόμενες πηγές

στους  εθελοντές,  προκειμένου  να  τους  επιτραπεί  να  εφαρμόσουν  τις  συμφωνημένες

δραστηριότητες. 

Τα παραπάνω άρθρα συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή χάρτα για τα δικαιώματα και τις ευθύνες

των εθελοντών (YFJ_VolunteeringCharter_EL.indd0).
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Παύλου Μελά δεδομένου ότι διαθέτει μεγάλες εκτάσεις πρασίνου τόσο αστικού, όσο

και περιαστικού, οι οποίες απαιτούν διαρκείς εργασίες φύτευσης, συντήρησης και προστασίας,

έχει μεγάλη ανάγκη από την παροχή εθελοντικής εργασίας. 

Επειδή, η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση της σημερινής κοινωνίας απέναντι

στις  επόμενες  γενιές,  ο  περιβαλλοντικός  εθελοντισμός  στοχεύει  στην  ευαισθητοποίηση  των

πολιτών σχετικά με τις φιλικές προς το αυτό συμπεριφορές. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να

αποτελέσουν  τρόπο  ζωής  και  να   συμπεριληφθούν  στις  καθημερινές  δραστηριότητες  του

καθενός. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, η καλλιέργεια φυτών,

η  χρήση  επαναφορτιζόμενων  μπαταριών,  η  μείωση  κατανάλωσης  νερού  και  ηλεκτρικού

ρεύματος, η μείωση των ρύπων από οικιακή χρήση αλλά και του αυτοκινήτου κλπ.

Οι  συνειδητοποιημένοι  πολίτες  μπορούν  επίσης  να  συμβάλλουν  στην  επίτευξη  των

περιβαλλοντικών  στόχων  μέσω  της  εθελοντικής  συμμετοχής  τους  σε  δράσεις  όπως  η

αναδάσωση,  η  φροντίδα  ενός  πάρκου  κ.α., γεγονός  που  θα  οδηγήσει  στη  βελτίωση  της

ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία της ανθρώπινης υγείας. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ"

Διαχείριση του Μητρώου Εθελοντών

Για πρώτη φορά σχεδιάσθηκε στον Δήμο Παύλου Μελά μια ολοκληρωμένη καταγραφή των

ατόμων που  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους,  μέσω της  ανάπτυξης  Συστήματος  Λογισμικού

Διαχείρισης του Μητρώου Εθελοντών. 

Με  την  ανάπτυξη  και  τη  λειτουργία  του  συγκεκριμένου  λογισμικού,  οι  χρήστες  έχουν  τη

δυνατότητα να εγγράφονται  είτε  ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής  ιστοσελίδας του Δήμου είτε

μέσω της σχετικής  εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα είτε  αυτοπροσώπως απευθυνόμενοι  στο

αντίστοιχο γραφείο του Δήμου. 

Το Σύστημα αποτελεί τη μοναδική και ενιαία αποτύπωση των στοιχείων των εθελοντών του

Δήμου, καθώς και την ιστορικότητα της σχέσης τους με αυτόν. Μέσω του νέου πληροφοριακού

συστήματος, ο Δήμος μπορεί να συγκεντρώνει, να απεικονίζει και να διαχειρίζεται πληροφορίες

και  δεδομένα  που  αφορούν  τους  εθελοντές,  καθώς  και  τις  εθελοντικές  υπηρεσίες  που

προσφέρουν.  Μπορεί ακόμα να αξιολογεί τη διαθεσιμότητα τους, τη δυνατότητα προσφοράς για

8



παροχή εθελοντικής εργασίας, ενώ υπάρχει καθαρή και ολοκληρωμένη εικόνα για τις ανάγκες

του  Δήμου  σε  έμψυχο  δυναμικό,  προσφέροντας  πληροφορίες  ικανές  να  οδηγήσουν  σε

αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του και καλύτερη διαχείριση των πόρων του. 

Στη βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού μητρώου εθελοντών τηρούνται  στοιχεία  σχετικά  τις

υπηρεσίες  που  παρέχουν  και  το  ενδιαφέρον  τους  για  την  παροχή  εθελοντικής  εργασίας  σε

διαφορετικά  αντικείμενα  (πχ  δεντροφυτεύσεις,  δασική  προστασία,  συντήρηση πάρκων κοκ),

στοιχεία σχετικά με την  επιμόρφωση σε θέματα εθελοντισμού, καθώς και στοιχεία που αφορούν

τη διαθεσιμότητα τους.

Επίσης,  ο  Δήμος  ανά  πάσα  στιγμή  έχει  τη  δυνατότητα  να  απευθύνει  πρόσκληση  στους

εγγεγραμμένους εθελοντές του, προκειμένου να συμμετάσχουν σε δράσεις που προτίθεται να

υλοποιήσει.   Μάλιστα,  η  πρόσκληση  δύναται  να  είναι  στοχευμένη,  καθώς  μπορεί  να

απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αντικείμενο και

διαθεσιμότητα για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες. Παράλληλα, έχοντας γνώση του

αριθμού και του προφίλ των εθελοντών του μπορεί πλέον να διοργανώνει στοχευμένες δράσεις

για την επιβράβευση και  ανταμοιβή τους,  όπως επιμορφώσεις  και  βραβεύσεις.   Επιπλέον,  ο

εθελοντής  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  πληροφορίες  σχετικά  με  την  πορεία  του  ως

εθελοντής στον Δήμο Παύλου Μελά. 

Επιμόρφωση των εθελοντών του Δήμου

Η επιμόρφωση απευθύνεται στο σύνολο των εθελοντών του Δήμου και έχει ως αντικείμενο τα

ζητήματα  του  εθελοντισμού  και  του  περιβάλλοντος,  καθώς  και  αλλά  πεδία  ενδιαφέροντος.

Στόχος είναι η καλλιέργεια του αισθήματος του ανήκειν στους εθελοντές του Δήμου Παύλου

Μελά.  Μέσα από τη γνωριμία  με  τα υπόλοιπα μέλη της  εθελοντικής  ομάδας του Δήμου οι

εθελοντές αποτελούν μέρος ενός συνόλου με κοινό σκοπό και στόχο την κοινωνικοποίηση και

την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. 

Οι θεματικές ενότητες που αναλύονται είναι οι εξής παρακάτω:

 Εισαγωγή στην Προστασία Περιβάλλοντος 

 Ανακύκλωση

 Φυσικοί Κίνδυνοι & Φυσικές Καταστροφές

 Αστικό & Περιαστικό Πράσινο

 Περιβαλλοντικός Εθελοντισμός & Οικολογική Συνείδηση
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Καμπάνια ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και 

εθελοντισμού

Για  την  ενίσχυση  της  οικολογικής  συνείδησης  του  πληθυσμού  και  την  προώθηση  του

περιβαλλοντικού  εθελοντισμού  στο  Δήμο  Παύλου  Μελά,  σχεδιάσθηκε  και  υλοποιείται

ολοκληρωμένη  καμπάνια  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης.  Ως  καμπάνια  εννοείται  η

οργανωμένη εκστρατεία για τη διέγερση της προσοχής και του ενδιαφέροντος των πολιτών για

ζητήματα περιβάλλοντος και εθελοντισμού, καθώς και για την ενίσχυση της οικολογικής τους

συνείδησης.  Για  την  επίτευξη  του  στόχου  της  καμπάνιας,  ήτοι  την  περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης, χρησιμοποιούνται κείμενα και

εικόνες, ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να κινητοποιηθεί το σύνολο των πολιτών της περιοχής

παρέμβασης.

 Η καμπάνια ενημέρωσης περιλαμβάνει τα εξής:

1. Αποστολή emails στους εγγεγραμμένους εθελοντές του Δήμου.

2. Διανομή φυλλαδίων,  τα οποία έχουν ως στόχο την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης

των ενηλίκων πολιτών και την ενημέρωση τους για τη δυνατότητα και τον τρόπο εγγραφής

τους στο μητρώο εθελοντών του Δήμου. 

3. Διανομή φυλλαδίων, τα οποία έχουν ως στόχο την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης

των παιδιών, με κατάλληλα διαμορφωμένο περιεχόμενο. 

4. Ανάρτηση  αφισών σε δημόσιους χώρους και κτήρια 

5. Διαχείριση λογαριασμών στα Social Media (Facebook, Instagram, Youtube) και  διαχείριση

του με ανάρτηση posts και υλικού.

6. Τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ

7. Ιnfo kiosks
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Διοργάνωση ημέρας αφιερωμένης στο περιβάλλον και τον Εθελοντισμό

O Δήμος Παύλου Μελά θέσπισε ημέρα αφιερωμένη στο περιβάλλον και τον εθελοντισμό. Η εν

λόγω «Ημέρα Περιβάλλοντος» διοργανώνεται σε ετήσια βάση, και περιλαμβάνει εκδηλώσεις

σχετικές με το περιβάλλον, με την άμεση συμμετοχή των εγγεγραμμένων εθελοντών του Δήμου.

Οι ενέργειες-εκδηλώσεις της θεσμοθετημένης πλέον Ημέρας Περιβάλλοντος σχεδιάζονται και

υλοποιούνται  σε  συνέργεια  και  συμπληρωματικότητα  με  τις  υπόλοιπες  εκδηλώσεις  που

διοργανώνει ο Δήμος, που σχετίζονται με το περιβάλλον και τον εθελοντισμό.

Στόχος είναι η γνωριμία όλων των ηλικιακών ομάδων με τις δράσεις/ενέργειες σχετικά με το

περιβάλλον και τον εθελοντισμό, αλλά και η γνωριμία και άμεση επαφή τους με τα αρμόδια

στελέχη  του  Δήμου.  Μέσα  από  αυτό  θα  επιτευχθούν  και  οι  επιμέρους  στόχοι  για  την

προσέλκυση  νέων εθελοντών  και  την  ενεργοποίηση των υφιστάμενων.  Τέλος,  μέσα από τις

παραπάνω δράσεις οι πολίτες ευαισθητοποιηούνται σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

και ενισχύεται η οικολογική τους συνείδηση.

Η συγκεκριμένη ημέρα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Κεντρική εκδήλωση στην οποία δίδεται βήμα σε εκπροσώπους των εθελοντών και σε λοιπές

ομάδες και φορείς, μέλη του δικτύου του Δήμου, για την παρουσίαση καλών πρακτικών και

την ανταλλαγή απόψεων. Παράλληλα πραγματοποιείται  ενημέρωση και απολογισμός των

δράσεων του Δήμου.

2. Ενημέρωση  των  πολιτών  για  τον  εθελοντισμό  στο  Δήμο  Παύλου  Μελά  μέσα  σε  ειδικά

διαμορφωμένα info kiosks, εντός των οποίων στελέχη του Δήμου διανέμουν ενημερωτικά

φυλλάδια στους πολίτες, σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής τους στην εθελοντική ομάδα

του Δήμου και στα αναμενόμενα οφέλη που θα έχουν από την εγγραφή τους.

3. Διοργάνωση events πολιτιστικού περιεχομένου (μουσικές εκδηλώσεις, κουκλοθέατρο κα),

με κεντρικό θέμα το περιβάλλον, στα οποία απασχολούνται εθελοντές.  

4. Διοργάνωση  παράλληλων  ενεργειών,  σε  διαφορετικά  σημεία  του  Δήμου,  στις  οποίες

συμμετέχουν εθελοντές του Δήμου και έχουν ως στόχο να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα για το
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περιβάλλον  και  την  ενίσχυση  της  οικολογικής  συνείδησης  (π.χ.  δεντροφυτεύσεις,

καθαρισμός χώρων πρασίνου κλπ).  

5. Διαγωνισμό ζωγραφικής για μαθητές 6-10 ετών με θέμα το περιβάλλον. 

6. Διαγωνισμό κατασκευής καλλιτεχνημάτων με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών για μαθητές

ηλικίας 11-18 ετών. 

7. Διαγωνισμό  ιδεών,  για  ενήλικες,  σχετικά  με  δράσεις  περιβάλλοντος  ή/και  εθελοντισμού

ή/και ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης. 

Οι διαγωνισμοί οργανώνονται από τα αρμόδια στελέχη του Δήμου και τα έργα αξιολογούνται

από  ειδική  επιτροπή.  Η  απονομή  των  3  πρώτων  βραβείων  του  κάθε  διαγωνισμού

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης, κατά την αφιερωμένη ημέρα στο

περιβάλλον και τον εθελοντισμό. 

Δράσεις δικτύωσης για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και την προώθηση του

περιβαλλοντικού εθελοντισμού

Ο Δήμος Παύλου Μελά συμμετέχει ενεργά και επί σειρά ετών σε δίκτυα με περιβαλλοντικούς

φορείς  και  εθελοντικές  οργανώσεις.  Συνεπώς,  ο  Δήμος  έχει  αναγνωρίσει  την  αξία  της

δικτύωσης  και  των  συνεργασιών  για  την  ανάπτυξη  και  υλοποίηση  δράσεων,  ανταλλαγής

γνώσεων και καλών πρακτικών. Οι δράσεις δικτύωσης δημιουργούν νέες σχέσεις συνεργασίας

με  άλλους  εθελοντικούς  και  περιβαλλοντικούς  φορείς.  Πραγματοποιούνται  θεματικές

συναντήσεις με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, τη δικτύωση,

φορέων,  την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και την παρουσίαση καλών πρακτικών.  Στο

πλαίσιο της δικτύωσης ο Δήμος κινητοποιείται για την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με

νέους φορείς και εθελοντικές οργανώσεις. Με τις ενέργειες αυτές ενισχύεται η δικτύωση στον

τομέα  του  εθελοντισμού,  η  διάχυση  της  γνώσης  και  της  εμπειρίας,  ο  σχεδιασμός  και  η

συνδιοργάνωση κοινών εθελοντικών δράσεων, καθώς και η από κοινού υποβολή προτάσεων για

χρηματοδότηση.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Παύλου Μελά

ακολουθεί την εξής διαδικασία:

 •Συμπληρώνει  τη  δήλωση-αίτηση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  παροχή  εθελοντικής

εργασίας στον τομέα που προσιδιάζει στα ενδιαφέροντά του.

 •Ο εθελοντής πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρία προκειμένου να τεκμηριωθεί το ενδιαφέρον

του και να εξειδικευθεί το πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας.

•Εφόσον  εξετάσει,  υπογράφει  την  υπεύθυνη  δήλωση  –συμφωνία  παροχής  εργασίας

•Καταγράφεται ταυτόχρονα στο Μητρώο Εθελοντών. Τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών

είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν. 

•Καταρτίζεται εάν αυτό απαιτείται και είναι απαραίτητο

•Αναλαμβάνει εξειδικευμένο ρόλο και δράση

•Λαμβάνει Πιστοποιητικό παροχής εθελοντικής εργασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Προκειμένου να ολοκληρώσει ο ενδιαφερόμενος  την εγγραφή του στο μητρώο των εθελοντών

του Δήμου Παύλου Μελά μπορεί  να επισκεφθεί  την ιστοσελίδα του Δήμου,  στη διεύθυνση

www.pavlosmelas.ethelontes.gr και να κάνει κλικ στο κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ.

 Μετά τη δημιουργία νέου λογαριασμού συμπληρώνεται η φόρμα αίτησης εθελοντή πατώντας

στο κουμπί ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ και ακολουθεί τις οδηγίες.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών όλων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής με ηθελημένη συμμετοχή για

κοινωφελή  παροχή  χωρίς  αντάλλαγμα,  με  ανιδιοτελή  προσφορά  είναι  προς  όφελος  του

περιβάλλοντος  και  κατ΄επέκταση  του  συνανθρώπου.  Αξίες  που  οδηγούν  στην  κοινωνική

ανάπτυξη τη συνοχή την εμπιστοσύνη την αλληλεγγύη και με οφέλη προς τον ίδιο τον πάροχο. 

……. γιατί ο εθελοντισμός είναι στη φύση μας!
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ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

1. Ημερομηνία.....................................................................................................……………........

2. Eπώνυμο: ……………………………….…………………………………………….……….

3. Όνομα:...................................................…………….................................................................

4. Όνομα πατρός:........................................................……………….............................................

5.  Οδός κατοικίας:.............................................................................…………….........................

6. Αριθμός κατοικίας:.................................................................................…………….................

7. Τ.Κ.…………………………………………………………………………..…………………

8.  Περιοχή:……………………………….……………………………………..….…..…………

9.  Δημοτική Κοινότητα:.................................................................................……...……..............

10. Σταθερό Τηλέφωνο:  ………………………..……………………………………….…………

11. Κινητό Τηλέφωνο:…………………………………...……………………..…….……….……

12.  email:……………………………………………………………….…….……..…………......

13. Ημερομηνία  Γέννησης:…………………………………………………..……………….……

14. Οικογενειακή Κατάσταση:………….................................................................……….............

15. Έχετε Παιδιά…………………....(αριθμός)

16. Επάγγελμα   / Ιδιότητα:……………………………………………………..…………………..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ομάδα Έργου «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και 
προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού» 



17. Μορφωτικό Επίπεδο: 

Απόφοιτος   Δημοτικού                   

Απόφοιτος Γυμνασίου  

Απόφοιτος Λυκείου     

Απόφοιτος Πανεπιστημίου 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

18. Έχετε Γνώσεις και Κατάρτιση σε θέματα εθελοντισμού    (επιλέξτε) ΝΑΙ   -  ΟΧΙ

19. Τομείς κατάρτισης…………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………..….……

20. Δεξιότητες

Χρήση Η/Υ

Ξένες Γλώσσες      

Άλλες:…………………………………………………….…………….……...………...…

21. Έχετε Προηγούμενη Εμπειρία σε δράσεις Εθελοντισμού       (επιλέξτε) ΝΑΙ – ΟΧΙ

22. Εάν Έχετε Προηγούμενη Εμπειρία σε δράσεις Εθελοντισμού  Περιγράψτε 

 …………………………………………………...……………...…………….……….…….……

………………………………………………………..……………..……..………………..……..

23. Πιθανές Ελεύθερες Ώρες Συμμετοχής

Πρωινές Ώρες 

Απογευματινές Ώρες

Σαββατοκύριακα

24. Κατάσταση Υγείας…………………………………….……………..…………………..……..

…………………………………………………………….……..………………………...………

………………………………………………………………………………………………..……
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25. Τομείς και δράσεις Εθελοντικής Συμμετοχής Που Επιθυμείτε Να Δραστηριοποιηθείτε

       Επιθυμώ να συμμετέχω:  (Παρακαλούμε δηλώστε  με τικ  √  δίπλα σε κάθε δράση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο- Παροχή συσσιτίου (συλλογή – διανομή τροφίμων)

Στήριξη στο πρόγραμμα επανάχρηση αντικειμένων

Μαθησιακή στήριξη σε παιδιά Δημοτικού/Γυμνασίου

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες

Κοινωνικό Φροντιστήριο

Κοινωνικό Ιατρείο 

Κοινωνικό φαρμακείο

Κοινωνικές εκδηλώσεις

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΑΜΕΑ

Ψώνια, εξόφληση λογαριασμών

Παρέα, συντροφιά, βόλτα

Μαγείρεμα, καθαριότητα

Εγγραφή φαρμάκων στο ΙΚΑ σε προγραμματισμένα ραντεβού  

Συνοδεία σε ιατρό/ νοσοκομείο

Συμμετοχή-στήριξη στα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ

Ομάδα Χορού 

Ομάδα Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Ομάδα Θεατρικού

Ομάδα Χορωδίας

Ομάδα Εικαστικής Ψυχοθεραπείας

Ομάδα Κατασκευών

Ομάδα Ζωγραφικής

Συνοδεία ΑΜΕΑ σε εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές εκδρομές, εξόδους, εκδηλώσεις.

16



Συνοδεία- Μεταφορά ΑΜΕΑ σε σχολεία, γυμναστήρια, κα χώρους όπου γίνεται η 
θεραπεία τους.

Παροχή υπηρεσιών από επιστήμονες  (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 
φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους, κα.) στα προγράμματα ΑΜΕΑ του Κέντρου 
Δημιουργικής Απασχόλησης, στο χώρο της ημιαυτόνομης διαβίωσης ή κατ’ οίκον

Συνοδός λεωφορείου ΑΜΕΑ.

ΠΡΑΣΙΝΟ

«Υιοθετώ το πάρκο της γειτονιάς μου» (Φροντίδα και καθαρισμό πάρκων) 

Δεντροφύτευση

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ενημέρωση των δημοτών για τις δράσεις του Δήμου συνοδευόμενη από έντυπο υλικό.
Επισκέψεις  σε  σχολεία,  δημόσια  κτίρια,  ιδιωτικούς  φορείς  και  παράλληλη  διανομή
φυλλαδίων.   

Βοηθητικές  εργασίες  για  την  υλοποίηση εκδηλώσεων στο στήσιμο των κατασκευών,
φύλαξη χώρων, καθαρισμό χώρων (3-5 φορές το χρόνο).

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Βοηθητικές  εργασίες  για  την  υλοποίηση εκδηλώσεων στο στήσιμο των κατασκευών,
φύλαξη χώρων, καθαρισμό χώρων (3-5 φορές το χρόνο).

Τα στοιχεία που συμπλήρωσα είναι ακριβή και συμφωνώ στην χρήση των προσωπικών μου
δεδομένων   ΝΑΙ   /  ΟΧΙ

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων θα γίνει αποκλειστικά από τον Φορέα Εθελοντισμού για
τους  σκοπούς  των  δράσεων  του.  Διαβάστε  περισσότερα  για  την  Πολιτική  Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων

Ο/Η ΑΙΤ…..……

                                                                                                  ………………....…………
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ομάδα Έργου «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και 
προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού» 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ του 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

και της  
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

…………………………………………………..…………….

Σήμερα .......-.......- …..….. ο Δήμος Παύλου Μελά και η Εθελοντική Οργάνωση…………….

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

υπογράφουν  μνημόνιο συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου συμφωνούν, συναποδέχονται και

συνομολογούν στα ακόλουθα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το παρόν  αφορά την υλοποίηση κοινών δράσεων για την υλοποίηση  θεμάτων οικολογικής

συνείδησης, προώθησης περιβαλλοντικού εθελοντισμού και  πολιτικής προστασίας στα όρια του

Δήμου, με στόχο την αμοιβαία απολαβή μέγιστων οφελών από το έργο του εθελοντισμού.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνεργασίας είναι η:

-  αναβάθμιση του θεσμού της εθελοντικής προσφοράς στα όρια του Δήμου Παύλου Μελά

- η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

- συμβολή του εθελοντισμού σε θέματα οικολογικής  συνείδησης και πολιτικής προστασίας 

- ανάδειξη περιοχών υψηλού κινδύνου στα όρια του Δήμου

- ασφάλεια των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

- πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας
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ΠΕΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Ενημέρωση - πρόληψη-ευαισθητοποίηση

 Φυσική-Περιβαλλοντική προστασία

 Πολιτική προστασία (σε φυσικές καταστροφές)

 Εθελοντική Προσφορά ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα          

 Δράσεις  για  νέους-παιδιά-ηλικιωμένους  (προστασία  πάρκου,  περιποίηση  φυτών,

αναδάσωση)

 Εργαστήρι κατασκευής καλλιτεχνημάτων με ανακυκλώσιμα υλικά

 Κατάθεση προτάσεων και ανεύρεση λύσεων σε άλυτα προβλήματα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να:

 αναγνωρίζει την προσφορά της εθελοντικής οργάνωσης με κάθε τρόπο

 υποστηρίζει δράσεις εκπαίδευσης των εθελοντών

 επιλύει  προβλήματα  που  ενδέχεται  να  προκύψουν  στο  πλαίσιο  της  εθελοντικής

προσφοράς 

 φροντίζει για την πλήρη ετοιμότητα του εξοπλισμού και των οχημάτων που διαθέτει

 φροντίζει για την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών, όταν αυτό είναι εφικτό

 προβάλει τις εθελοντικές δράσεις 

 δημιουργεί κλίμα καλής συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 Να είναι νομικό πρόσωπο ή ένωση  προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 Τα μέλη της να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, να μην

διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για

την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως

ισχύει)

 Να τηρεί Μητρώο Εθελοντών 

 Να επιδεικνύει  συνέπεια στις ώρες και ημέρες προσέλευσης που έχουν δηλωθεί 
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 Να τηρεί τις προθεσμίες και να ολοκληρώνει το έργο που έχει συμφωνηθεί

 Να λειτουργεί ομαδικά όταν οι συνθήκες το απαιτούν 

 Να μην ξεπερνά τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει και να παραμένει στο σχεδιασμένο

πλαίσιο δράσης

 Να μην χρησιμοποιείται η εθελοντική προσφορά προς όφελος ή συμφέρον οποιουδήποτε

ατόμου.

  Η εθελοντική οργάνωση  είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα, των

ενεργών  μελών  της,  καθώς   και  για  τα  μέσα  που  διαθέτει  για  την  εκπλήρωση  της

αποστολής της

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απαγορεύεται  η χρήση της εθελοντικής  προσφοράς ταυτόχρονα με την προώθηση πολιτικής

κομμάτων, θρησκευτικών ζητημάτων ή θέσεων.

Οι  εμπλεκόμενοι  στο  παρών  μνημόνιο  συνεργασίας  έχουν  ευθύνη  να  διατηρούν  την

εμπιστευτικότητα όλων των ιδιωτικών και απόρρητων πληροφοριών που τους αποκαλύπτονται,

είτε αυτές αφορούν ένα μέλος του προσωπικού, έναν εθελοντή ή πολίτη.

Το πλαίσιο, ο τρόπος και οι αρμοδιότητες κατά την επιχειρησιακή εμπλοκή της Εθελοντικής

Οργάνωσης  υλοποιείται  από την ίδια  την  οργάνωση,  σε  συνεργασία  με  τον  Δήμο,  ενώ την

αποκλειστική  ευθύνη  για  την  καταλληλότητα  των  εθελοντών  που  συμμετέχουν  φέρει  η

Εθελοντική Οργάνωση.

Η  αξιολόγηση  του  εξοπλισμού  και  των  μέσων  που  χρησιμοποιεί  η  Εθελοντική  Οργάνωση

γίνεται  από  την  ίδια  και  μπορεί  να  συμβάλλει  ο  Δήμος  σε  περίπτωση  που  του  ζητηθεί.  Η

Οργάνωση συμμετέχει  άμισθα και μπορεί  να διακόψει  την εθελοντική της προσφορά με την

περάτωση κάποιας  ανατεθείσας  δράσης,  ή  κατά το  διάστημα που δεν έχει  αναλάβει  κάποια

δράση. Μπορεί να παραμείνει εγγεγραμμένη στο δίκτυο συνεργασίας για όσο διάστημα θέλει,

ανεξαρτήτως του εάν συμμετέχει σε κάποιο έργο ή όχι. 

Ο  Δήμος  μπορεί  να  διακόψει  τη  συνεργασία  του  με  την  Εθελοντική  Οργάνωση,  εφόσον

διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους συνεργασίας και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, ή εάν

η συμπεριφορά των μελών της είναι ανάρμοστη ή προκαλεί προβλήματα.

Το παρόν συντάχθηκε σε (2) δύο πρωτότυπα. 
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Με βάση τα ανωτέρω, οι κάτωθι υπογράφοντες, συντάσσουν το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας

για την εκτέλεση των ανωτέρω περιγραφόμενων και συμφωνηθέντων όρων .

Η εφαρμογή του μνημονίου έχει ισχύ από   ......../......../ 20.....

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά                                       Ο  Πρόεδρος ................. 

Δημήτριος Δεμουρτζίδης                                            .......................................
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