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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21-9-2021
Σήμερα την 21 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη κ αι ώ ρα 1 4 .0 0 ,
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δι α ζώ ση ς σ υν ε δρ ία σ η,
στο Α μφ ιθέ ατ ρ ο τ η ς Δη μ οτ ικ ή ς Π ιν ακ οθ ή κη ς Μαλ εβ ιζ ίο υ στ η ν Τ ύλ ισ ο , σύμ φω να μ ε τ η ν
Α ριθμ . Δ1 α/ ΓΠ .ο ικ . 5 5 7 3 2 / ΦΕΚ Β'/ 4 2 1 4 / 1 3 - 9 - 2 0 2 1 , Κ ο ι ν ή Υ π ου ργ ικ ή Α π ό φασ η

και

ύστερα από την με αριθμό π ρωτ.: 13215/16- 9-2021 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων τ ου Δήμου και
επιδόθηκε στα μέλη του, προκε ιμένου να ληφθεί απόφαση στα παρακ άτω θέματα της
ημερήσιας διάτ αξης.
Στη συνεδρίαση στην οπ οία παραβρέθη κε και ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος
Μποκέας, έλαβαν μέ ρος οι παρακάτω σύμβουλοι.
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αλμπαντάκης Μιχαή λ, Αστρινάκη Κανακάκη Ειρήνη, Βογιατ ζή Μαρίνα, Καλλέργης
Σπυρίδωνας,

Κουτ σογιάννης

Χαράλαμπος,

Κύρκος

Αθανάσιος,

Λιαδάκης

Αναστάσιος, Λυδάκης Δημήτριος, Λυρώνη - Πάγκαλου Χρύσα, Μαρής Ιωάννης,
Περυσινάκης

Γρηγ όριος,

Πετούσης

Γεώργιος -Βασίλειος-Λάρρυ,

Πιτσικάκη

-

Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία , Ρε ράκης Γεώργιος , Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ,
Σαββάκης Φίλιππος, Σαλούστρος Αριστομένης, , Φασουλάκη ς Γρηγόριος, Φτενός
Ευριπίδης, Χουστ ουλάκης Μιχαήλ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ζερβού Νίκη, Μαρκ ογι αννάκης Μιχαήλ, Τζεδάκης Δημήτριος .
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αποστολάκη Ευαγγελία,

Βαλτζάκης Γεώργιος, Ντουλάκης Ιωάννης,

Ξυλούρης

Μιχαήλ,.
Επομένως διαπ ιστώνεται απαρτ ία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ.
είναι είκοσι τ ρεις (23).
Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία
Κρητσωτάκη.
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ΘΕΜΑ 10 ο : Ψήφιση Χάρτας Εθελοντισμού Δήμου Μαλεβιζίου

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Νίκη Ζερβού , εισηγούμενη το παραπάνω
θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα παρακάτω:
«Ο εθελοντισμός ε ίναι έ να θέ μα που αφορά όλη την κοινωνία και συνιστά μια
εξαιρετική λε ιτουργ ία ενδυνάμωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενισχύει την
ενεργό συμμετοχή κ αι τη συνύπ αρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή του
ατόμου.
Η αξία του εθελοντισμού ε ίναι δεδομένη και γ ια αυτ ό το λόγ ο πρέπει να ενισχυθε ί
και να προστατευθε ί. Κινητήριος δύναμη του εθελοντισμού πρέπει να είναι η αγάπη
και η συμπαράσταση στον συνάνθρωπο, που υποφέρει και ζητ ά βοήθεια.
Ο εθελοντισμός είναι κάτι πα ραπάνω από ένα κίνημα. Δεν έχει ούτε χρονικά όρια,
ούτε πεπερασμέ νους τόπους και τρόπους εφαρμογής. Ο εθελοντής βάζει τ ον εαυτ ό
του στη θέση του συνανθρώπου του και «παίρνει» «προσφέροντας».
Σύμφωνα με τ α Ηνωμένα Έθνη (1999), ο εθελοντισμός θεωρείται χρήσ ιμος όσο ποτέ
άλλοτε για την επίλυση κοινωνικών, οικονομικών, πολιτ ισμικών, ανθρωπιστ ικών
και ειρηνευτ ικών ζητ ημάτων και είναι η ατομική συνεισφορά που δεν σχετ ίζεται με
κέρδος, αμοιβή ή καριέ ρα, αλλά στοχεύει στην ευημερία των συνανθρώπων ή του
συνόλου τη ς κοινωνίας. Η ρίζα της λέξης είναι λατ ινική (voluntas: θέληση).
Το παρόν απ οτελεί τη Χάρτα Εθελοντισμού του Δήμου Μαλεβιζίου και είναι στη
διάθεση

των

Κυβερνητικών

ενδιαφερόμε νων
Οργανώσεων

εθελοντ ών,
(Μ.Κ.Ο.)

εθελοντικών

που

υφίστανται

οργανώσεων
και

και

Μη

αναπτύσσουν

ή

επιθυμούν να αναπτύξουν εθελοντική δράση στα διοικητικά όρια του Δήμου
Μαλεβιζίου κ αθώς ε πίσης και των πολιτ ών με δ ιάθεση εθελοντικής προσφοράς.
Αποτελεί στην ουσία ένα π ρακτικό οδηγό, δεδομένης της απουσίας σαφούς νομικ ού
πλαισίου, για τον εθε λοντισμό τ όσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, για όσους
ενδιαφέρονται να συνδεθούν με τη λειτουργία της τοπικής αυτ οδιοίκησης.
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ως ο συνδετικός κρίκος του πολίτη με τον κοινωνικό ιστ ό,
θεσπίζει την τοπ ική πολιτική του για τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά,
προσδοκώντας τα μέ γιστα θετικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΧΑΡΤΑ
Η χάρτα αποτελεί πρακτικό οδηγό, δεδομένης της απουσίας σαφούς νομικού
πλαισίου για την εθε λοντική ε ργασία, τ όσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο,
για όσους ενδιαφέ ρονται να συνδεθούν με τον εθελοντισμό.
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Ως εκ τούτου παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση και πληροφόρηση προς τους
ενδιαφερόμενους εθελοντές για τις ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές και τους
κοινούς στόχους ώστ ε να επιτευχθεί η δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για
τον εθελοντισμό, η ενίσχυση και αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων, η
ευαισθητοποίηση για την αξία και τη σημασία του εθελοντ ισμού σε τοπικό επίπεδο
και η σύνδεση της ατομικής ευθύνης και της προσ ωπικής προσφοράς με τ η
συλλογικότητα.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Εθελοντ ισμός είναι η πρόθυμη δέσμευση ενός ατ όμου να εργαστεί χωρίς αμοιβή, σε
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στ ο πλαίσιο ενός οργανισμού ή απ' ευθείας
προς άλλους ανθρώπους εκτός του νοικοκυριού τους για ένα καθορισμένο ή αόριστ ο
χρονικό διάστημα για το γενικό καλό της κοινωνίας.
Ειδικότερα:


«Εθελοντ ισμός είναι η πρόθυμη δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί χωρίς

αμοιβή για ένα καθορισμένο ή αόριστ ο χρονικό διάστημα γ ια το γενικό καλό της
κοινωνίας»


Ο Εθελοντισμός ε ίναι θέμα επιλογής.



Ο Εθελοντισμός σέβε ται τα δικαιώματ α, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό

όλων των ανθρώπων.


Ο

Εθελοντισμός

π ροάγει

την

ιδέα

τ ης

ανιδιοτελούς

προσφοράς,

της

συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, της ισότητας, της αλληλοκατανόησης και του
αλληλοσεβασμού


Ο Εθελοντισμός βελτιώνει τ ους όρους πρόσβασης των πολιτών στην κοινή ζωή

και την ευημερία


O Εθελοντ ισμός είναι η ανταπόκριση σε ποικίλες ευαισθησίες, στα όνειρα και

στις προσδοκ ίες των ανθρώπων για ένα καλύτερο αύριο.


Ο Εθελοντισμός καλλιεργεί και προάγει τη συμμετοχή, την ανάληψη ευθύνης

και πρωτ οβουλίας στ ην επίλυση κοινωνικών και άλλων ζητημάτων.


Ο Εθελοντισμός ε ίναι ο τρόπος με τον οποίο άτομα ή ομάδ ες μπορούν να

εκφράσουν ανθρωπ ιστικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες


Ο Εθελοντισμός αναπτύσσει ενεργούς πολίτες που ξέρουν να διεκδικούν για

τον εαυτό τους αλλά και για τ ο κοινωνικό σύνολο.
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Ο



Εθελοντ ισμός

αποτελεί

μέσο

ατ ομικής

ανάπτυξης,

μαθησιακής

κινητικότητας, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης της ιδιότ ητας του πολίτη μέσα
από τον οποίο εκπλη ρώνονται σημαντικές αξίες
Ο εθελοντ ισμός πε ριλαμβάνει δραστη ριότητες που παράγουν αγαθά /



υπηρεσίες και π ραγματοποιε ίται με στόχο την ωφέλεια τρίτ ου.
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ / ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ
Εθελοντής/ντρια ε ίναι ο/η ενε ργός/ή πολίτης που προσφέρει ανιδ ιοτελώς τ ις
γνώσεις του/της, τον ελεύθερο χρόνο του/της για κοινωφελή σκοπό προς όφελος
άλλων, λειτουργώντ ας με αλτ ρουισμό και γενναιοδωρία, χωρίς ανταλλάγματα.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η οργάνωση η οποία έχει συσταθεί - ανεξάρτητα από τον σκοπό και τις δράσεις - με
σαφή στόχο την προώθηση του Εθελοντισμού άμεσα ή έμμεσα μέσα από τις δράσεις
της ή για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται εθελοντ ική εργασία.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Ο εθελοντ ισμός είναι ένας θεμιτός τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν
να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινωνίας τ ους



Ο εθελοντ ισμός σέβε ται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και των
πολιτισμό όλων των ανθρώπων



Ο εθελοντισμός είναι θέμα επιλογής



Το προφίλ τ ου εθελοντή πρέπει να συνταιριάζει κατάλλη λα με τα προς
ανάθεση καθήκοντα



Η εργασία των εθελοντών ε ίναι άμισθη



Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν τους αμειβόμενους εργαζόμενους και δεν
αποτελούν απειλή για την εργασιακή τους ασφάλεια



Ο εθελοντής αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο και δ ράση



Ο εθελοντ ισμός ε ίναι μία δραστηριότη τα που επιτυγχάνετ αι μόνο σε μη
κερδοσκοπικό πλαίσιο

ΟΡΑΜΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Όραμα είναι να μπορέσει ο εθελοντισμός ως κοινή δράση των πολιτών, να
αποτελέσει κοινό ση μείο αναφοράς, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και την
ευαισθησία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
Αποστολή είναι με την ανάπτυξη του εθελοντισμού να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατ ή
συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινωνίας (μεμονωμένα ή σε ομάδες) τόσο στον
σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση το πικών δράσεων καθώς και η παροχή κάθε
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δυνατής βοήθειας στο έργο π ου επιτ ελούν οι ήδη υπάρχουσες θεσμικές και
υπηρεσιακές δομές τ ου Δήμου.
Σκοπός της Εθελοντικής Ομάδας είναι η ανάπτυξη των εθελοντικών δράσεων σε
πνεύμα αλληλεγγύης, κοινωνικής αρωγής και ε ν γένει της δράσης που διέπεται από
αλτρουιστικά, φιλανθρωπικά αισθήματα και της προσφοράς προς το κοινωνικό
σύνολο.
Η Εθελοντική

Ομάδα του Δήμου Μαλεβιζίου, δια των μελών της, προσφέρε ι

εθελοντικά υπηρεσίε ς σε διάφορους τομείς της τοπικής κοινωνίας, σύμφ ωνα με τις
υποδείξεις των εκάστ οτε αρμόδιων οργάνων του Δήμου.
Επιπρόσθετα

επιδ ιώκεται

η

συνεργασία

με

εθελοντ ικές

οργανώσεις,

ομάδες

εθελοντών αλλά και οι Μ.Κ.Ο που υλοποιούν εθελοντικές δράσεις.
Με την παρούσα Χάρτα και με τη δημιουργία Μητρώου εθελοντών επιδ ιώκεται:


η εκπλήρωση ενός υψηλού στόχου που είναι η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή
των μελών της τοπικής κοινωνίας ( μεμονωμένο ή σε ομάδες) τόσο στον
σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση τοπικών δράσεων



η συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις, ομάδες εθελοντ ών αλλά και οι
Μ.Κ.Ο που υλοποιούν εθελοντικές δράσεις.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Έως σήμερα παρατηρείται έλλειψη κοινού πλαισίου λειτουργίας του εθελοντισμού.
Μέχρι σήμερα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει κινήσεις για τον
συντονισμό των κρ ατ ών μελών. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 είχε στόχο, μέσα
στο

πλαίσιο

της

εμβάθυνσης

της

κοινωνικής

συνοχής

και

της

κοινωνικής

αλληλεγγύης, να εκφράσει την πρόθεση τ ων κρατών – μελών για την ανάπτυξη του
εθελοντισμού σε διάφορα πεδία πολιτική ς του κοιν ωνικού τομέα. Σημαντική είναι
επίσης η αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2008), που επικεντρώνεται στον
ρόλο που διαδραματ ίζε ι ο εθελοντ ισμός στην ανάπτυξη τόσο της οικονομικής όσο
και της κοινωνικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σταθμό αποτελεί η απόφα ση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανακήρυξη του
έτους 2011 ως «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού», που σκοπό είχε τη διεύρυνση των
συνεργασιών των κ ρατών μελών και τ ον συντονισμό των ενεργειών τους, σε
κοινοτικό επ ίπεδο, στον τομέα του εθελοντισμού.
Η απουσία σαφούς νομικού πλαισίου για τον εθελοντισμό, αποτελεί τόσο Ελληνικ ό
όσο και Ευρωπαϊκ ό φαινόμενο. Παρόλα αυτά στην Ελλάδ α η λειτουργία των
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εθελοντικών οργανώσεων στη ρίζεται στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα
του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 12 του Συντάγμ ατος).
Στο πλαίσιο αυτό, στον Αστικό Κώδικα προβλέπεται η σύσταση και λειτουργ ία
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που διαθέτουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό τ ις
εξής μορφές:


Σωματείο (ΑΚ άρθρα 78 -107)



Ίδρυμα και Κοινωφε λές Ίδρυμα(ΑΚ άρθρα 108 -121)



Επιτροπή Εράνου (ΑΚ 122 -126)



Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΚ741 -784)



Ενώσεις π ροσώπων ( ΑΚ 107)

Παρά την απουσία ενός κανονιστ ικού πλαισίου με σαφή προσδιοριστικά στοιχε ία
ως προς τι, πως και με τι πόρους θα υλοποιούνται εθελοντικές δραστηριότητες και
από ποιους φορε ίς, έ χουν κατά καιρούς προκύψει ρυθμίσεις οι οποίες αναφέρονται
στον εθελοντ ισμό ή σε εθελοντ ικές οργ ανώσεις, ή σε εθελοντές ή τέλος σε μη
κυβερνητικές οργανώσεις.
Ειδικότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκη ση – Δήμους υφίστ αται το εξής θεσμικ ό
πλαίσιο:
1. Στο άρθρο 75 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ,
οι αρμοδιότητες των Δήμων

και Κοινοτήτων που αφορούν στην κοινωνική

Προστασία και Αλληλεγγύη περιλαμβάνουν την προώθηση και ανάπτυξη του
εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης μ ε τη δημιουργία τοπικών
δικτύων

κοινωνικής

αλληλεγγύης,

εθελοντικών

οργανώσεων

και

ομάδων

εθελοντών που θα δ ραστηριοποιούντ αι για την επίτευξη των στ όχων και την
υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου
και της Κοινότητας.
2. Σύμφωνα με την π αρ. 3 περ. γ' του άρθρου 214 του Ν.3463/06

δίνεται η

δυνατότητα αξιοποίησης των αρχών του εθελοντισμού, με ευθύνη των αρμοδίων
οργάνων του σε κάθε Δήμο και Κοινότητα.
3. Σύμφωνα με την

παρ.3 του άρθρου 83 και παρ. 5 του άρθρου 84 του

Ν.3852/2010, τα συμβούλια δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων προωθούν τ ον
εθελοντισμό και συνεργάζονται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των
αναγκών τ ους.
Οι συνήθεις πρακτικές που εκφράζουν τον εθελοντ ισμό, ως εργαλείο δράση ή
ενέργεια ενός Δήμου είναι:
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Η

άσκηση

αρμοδιοτήτων

εθελοντισμού

μέσω

του

Γραφείου

Κοινωνικής

Πολιτικής, υπό την ε πίβλεψη της καθ’ ύλην αρμόδιας Αντ ιδημαρχίας


Εθελοντ ικές δράσεις , σαν απ οτέλεσμα τ ης υιοθέτησης των νέων πρακτικών
λειτουργίας, μετά τη ν εφαρμογή του Νόμου του Προγ ράμματ ος Καλλικράτη και
οι

οποίες

ε ντάσσονται

είτε

σε

ένα

ευρύτερο

πλαίσιο

κοινωνικών

δραστηριοτήτων των Δήμων ε ίτε λειτ ουργ ούν αυτ οτελώς.

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου (ΦΕΚ τ.
Β΄1694/29.07.2011), η αρμόδια υπηρεσία για τον εθελοντισμό στο Δήμο Μαλεβιζίου
είναι το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτ ικής του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού, το οποίο μεταξύ άλλων μεριμνά γ ια την
προώθηση και ανάπ τυξη του εθελοντισμού και της κοινωνι κής αλληλεγγύης με τη
δημιουργία τοπ ικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων
και ομάδων εθελοντ ών.
Εντός αυτού του πλαισίου δύναται να :


Σχεδιάζει, εισηγείτ αι και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και
δράσεων εθελοντ ισμού πολιτ ικής προστ ασίας για τ ους δημότες όλων των
ηλικιών.



Μεριμνά γ ια την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντ ισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.



Τηρεί επικαιροπ οιη μένο αρχείο όλων τ ων εθελοντικών οργ ανώσεων και των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στα όρια τ ου
Δήμου.



Συνεργάζεται, συντονίζει, συνεννοείται και σχεδιάζει δ ράσεις εθελοντ ισμού με
όλους τους εθελοντ ές και τις οργανώσεις της κοινωνί ας των πολιτών που
επιθυμούν να συνε ργαστούν με τ ο Δήμο προς όφελος των κατ οίκων.



Συνεργάζεται

με

ευρωπαϊκούς

φορείς

εθελοντ ισμού

για

ανταλλαγή

προγραμμάτων ή υιοθέτηση νέων δράσεων


Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες γύρω από τον εθελοντισμό
προωθώ ντας το π ρότ υπο του εθελοντή - ενεργού πολίτη.



Μελετά, καταγράφε ι τις λειτ ουργικές ανάγκες του γραφείου και των επιμέρους
προγραμμάτων και εισηγείται μέσω της Υπηρεσίας, την προμή θεια υλικών ή την
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εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των εγκ εκριμέ νων
εθελοντικών δράσεων


Δέχεται τα αιτήματ α των πολιτών που θέλουν να προσφέρουν εθελοντ ική
εργασία και τηρεί τ ο Μητρώο Εθελοντών, τον τομέα προσφοράς τους και τον
διαθέσιμο χρόνο τ ους.



Μεριμνά για την ε νημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εθελοντών.



Συντάσσει το ετήσιο πρόγραμμα εθελοντ ικής δράσης.



Ενημερώνει

το

Δη μοτικό

Συμβούλιο

απολογιστ ικά

για

το

πρόγραμμα

εθελοντικής δράσης του προηγούμενου έτους.
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ -ΕΔΡΑ
Μέλη της Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου Μαλεβιζίου, μπορούν να είναι κάτοικ οι
και δημότες του Δήμου ή άλλων περιοχών της χώρας, υπό την ιδιότητα του
Εθελοντή, οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο κατ όπιν
υποβολής αίτησης μετά τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δημοσιεύσε ι ο
Δήμος και η οποία θα είναι δ ιαρκώς ανοικτή προς όλους.
Έδρα της Εθελοντική ς Ομάδας του Δήμου Μαλεβιζίου είναι η πόλη του Γαζίου, με
παραρτήματα όπ ου απαιτείται.
Η

εμβέλεια δράσης

της

Εθελοντικής

Ομάδας

του

Δήμου

Μαλεβιζίου είναι

πανελλαδική.
ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ
Ο εθελοντής πρέπει:


Να διαθέτει ανιδιοτε λώς τις υπηρεσίες του



Να είναι συνεπής και υπεύθυνος ως προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει



Να είναι διατεθε ιμένος να μαθαίνει διαρκώς και να εκπαιδεύεται συστηματικά



Να αυτενε ργεί



Να έχει υψηλό αίσθη μα κοινωνικής ευθύνης και ήθος



Να διαθέτει βαθιά κ οινωνική συνείδηση



Να είναι συνε ργατικ ός, αλληλέγγυος και δεκτικός στη λειτουργία ομάδων

ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Το Μητρώο Εθελοντ ών είναι η βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται και
θα ανανεώνονται δ ιαρκώς πληροφορίες, σχετικές με όσους έχουν την επιθυμία να
παρέχουν εθελοντικ ή εργασία στον Δήμο και τηρείται από τ ο Γραφείο Κοινωνικ ής
Πολιτικής
Πολιτισμού.

του

Α υτοτελούς

Τμήματος

Κοινωνικής

Προστασίας,

Παιδείας
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Αποτελεί την Τράπεζα Εθελοντών που θα χρη σιμοποιηθούν στ ους διάφορους τομε ίς
των εθελοντικών δ ράσεων σύμφωνα με τ ις επιλογές τους και τον δ ιαθέσιμο χρόνο
τους.
Επισημαίνεται ότι τ α προσωπ ικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα κ αι
θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο ότ αν οι ίδιοι το επιθυμούν.
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αξιοποιώντας τους εθελοντές ο Δήμος Μαλεβιζίου θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως :

της

Καθαριότητα και Προστασία φυσικού περιβάλλοντ ος (δράσεις όπως: τήρηση
καθαριότητας

συντήρησης

εσωτερικών

κα θαρισμός

και

ακτών,

εξωτερικών

δημόσιων

δενδ ροφυτεύσεις,

υιοθεσία

χώρων,
και

εργασίες
προστασία

δημοσίων χώρων κλ.π)


Κοινωνική Πολιτικ ή και Υγεία (Αιμοδοσία, υποστήριξη ατόμων τ ρίτης

ηλικίας και ΑμεΑ, συσκευασία συσσιτ ίου/ διανομή τ ροφίμων, Παροχή ιατ ρικών
συμβουλών/υπηρεσιών)


Πολιτισμός, Παιδεί α

διοργάνωση

αθλητικών

και

Αθλητισμός ( δράσεις

γεγονότων,

όπως:

πολιτιστ ικών

υποστήριξη

εκδηλώσεων,

στην

παροχή

εκπαιδευτικών υπηρεσιών)


Τουρισμός (υποστήριξη δράσεων γ ια την διάδοση και υποστήριξη των

μορφών του τουρισμού όπως αθλητικός, αγροτικός, ιστορι κός, γαστρονομικός κ.α)


Παροχή τεχνικής υπ οστήριξης ( για τεχνικά έργα, εργασίες κ.α.)



Παροχή νομικής υποστήριξης (π.χ. για άπορους, θέματα μεταναστών)



Φιλοζωία (περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων κ.α)



Ενίσχυση του διοικη τικού έργου των τοπικών/Δημοτικών κοινοτήτων



Άλλες ειδικές δράσε ις, οι οποίες προγραμματ ίζονται από τις ειδικότε ρες

συνθήκες που προκύπτουν
Οι τομείς δράσης μπορούν να εμπλουτ ίζονται και ανάλογα με τις ανάγκες που
προκύπτουν με απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ Ο ΡΓΑΝΑ
Σε κάθε τομέα εθελοντικής δράσης θα ορίζεται συντονιστ ικό όργανο με έ ναν
επικεφαλής. Ο επ ικεφαλής του κάθε τ ομέα θα είναι μέντορας και υπεύθυνος για την
προσωπική υποστήριξη των εθελοντών και θα διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στη
λειτουργία της ομά δ ας.
Ο επικεφαλής του κάθε τομέ α, ο αρμόδ ιος Αντιδήμαρχος και ο εκάστ οτ ε
προϊστ άμενος της Υπηρεσίας Κοινωνική ς Πολιτικής, θα αποτελούν τ ο κεντ ρικ ό
συντονιστικό όργανο, αρμοδιότητα του οποίου θα είναι η κατάρτιση τ ου Ετήσιου
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Προγράμματος Εθελοντικής Δράση ς και ο σχεδιασμός των εθελοντικών δράσεων ή
ακόμα και ο ανασχεδιασμός τους ύστερα από εκτίμηση των δεδομένων και των
αναγκών.
Ο επικεφαλής του κάθε τομέα ελέγχει τη συμπεριφορά των εθελοντών του τομέα
του. Το συντονιστικ ό όργανο κάθε τομέα μπορεί και οφείλει να εισηγηθεί προς το
Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο την παύση των αρμοδιοτήτων του εθελοντή ( ήτοι
τη διαγραφή του εθε λοντή από τ ο Μητρώο Εθελοντών) εφόσον αυτός :
1.

επιδεικνύει απ ρεπή συμπεριφορά προς τ α μέλη της εθελοντικής ομάδας και

του κοινωνικού συνόλου εν γένε ι
2.

οικειοπ οιε ίται ή και καταστρέφει υλικά τ ου Δήμου

3.

χρησιμοποιεί την ιδιότητα και προβαίνει σε αντιποίηση αρχής για προσωπ ικό

όφελος
4.

παραβαίνε ι βασικές αρχές του κανονισμού λειτουργίας της Ομάδας, καθώς/ή

και τις αρμοδιότητές του.
Το συντονιστ ικό όργανο κάθε τομέα με τον επικεφαλής θα συνέρχεται σε τακτά
χρονικά διαστήματ α προκειμέ νου να σχεδιάζει τις εθελοντικές δράσεις που
προτίθεται να πραγ ματοποιήσει. Στις συνεδριάσεις αυτές θα έχουν τη δυνατότητ α
να συμμετέχουν και οι επικεφαλής εθελοντ ές εκάστου τομέα. Οι επικεφαλής των
τομέων στη συνέχε ια θα εισηγούνται τις εθελοντικές δράσεις στο Κεντ ρικ ό
Συντονιστικό Όργανο προκειμέ νου αυτ ό να προβεί στην υλοποίησή τους καθώς και
στην κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Εθελοντ ισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Κάθε εθελοντής που επιθυμεί να εντ αχθεί στο Μητρώο Εθελοντών και στα
σχεδιαζόμενα π ρογράμματα δράσης ακολουθεί την εξής διαδικασία:


Συμπληρώνει τη αίτη ση συμμετοχής για την παροχή εθελοντικής εργασίας στον
τομέα που π ροσιδιάζει στα ε νδιαφέροντά του καθώς και υπεύθυνη δήλωση.



Ο εθελοντής πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρία προκειμένου να τεκμη ριωθε ί
το ενδιαφέρον τ ου κ αι να ε ξειδ ικευθεί τ ο πρόγ ραμμα εθελοντ ικής εργασίας και
ορίζεται

ο μέντ ορας ως

υπεύθυνος/η σύμβουλος τ ου έργου

του/της

εθελοντή/ντριας


Στην πρώτη συνεδρία υπογράφει την συμφωνία παροχής εθελοντικής εργασίας



Καταγράφεται ταυτ όχρονα στ ο Μητρώο Εθελοντών. Τα προσωπικά δεδομένα
των εθελοντών είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότ ητα μόνο όταν οι
ίδιοι το επ ιθυμούν.
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Επιμορφώνεται ή /κ αι καταρτίζεται εάν αυτό απαιτείται και είναι απαραίτητο



Αναλαμβάνει ε ξειδ ικευμένο ρόλο και δράση



Λαμβάνει βεβαίωση παροχής εθελοντ ικής εργασίας και συστατική επιστολή

Τα

απαραίτητα

προαναφερόμενα

προς

συμπλή ρωση

έντυπα,

απο τελούν

αναπόσπαστο μέ ρος του Κανονισμού λειτ ουργίας της Ομάδας Εθελοντών

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος Μαλεβιζίου:


Οφείλει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος ώστε να υποστηρίξει τον εθελοντή
κατά τη διάρκεια της εθελοντ ικής εργασίας



Εγγυάται ασφαλε ίς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τον εθελοντή καθ’
όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας



Παρέχει στον εθελοντή την κατάλληλη προσωπική υποστήριξη σχετικά με τα
καθήκοντά του ενώ ο υπεύθυνος/η σύμβουλος του έργου του/της διευκολύνει
την ενσωμάτωσή του στον οργανισμό και είναι αποδέκτη ς για τα τυχόν
ανακύπτοντα προβλήματα



Διασφαλίζει ότ ι κάθε εθελοντική δραστη ριότητα - εργασία που αναλαμβάνουν
οι εθελοντές θα τους προσφέρε ι ευκαιρίες και δυνατ ότητες να αποκτήσουν νέες
δεξιότητες και ικανότητες για την εξέλιξή τους, μέσα από διαδικασίες μη τυπικής
και ανεπίσημης μάθησης



Έχει την ευθύνη να επιμορφώσει/κατ αρτίσει τον εθελοντή, εφόσον αυτό
απαιτείται και κρίνε ται απαραίτητο



Θεσπίζει διαδικασίες επιβράβευσης των εθελοντών και πιστοποιεί την εργασία
των εθελοντών οι οποίοι λαμβάνουν βεβαίωση εθελοντικής εργασίας και
συστατική επιστολή



Προβλέπεται ο σχεδιασμός λογότυπου ( logo), ο οποίος θα αντ ιπροσωπεύει την
εθελοντική ομάδα Δήμου Μαλεβιζίου. Το λογότυπο δύνατ αι να οριστεί στ ον
κανονισμό λειτ ουργίας της εθε λοντικής ομάδας Δήμου Μαλεβιζίου.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα Χάρτα Εθελοντισμού Δήμου Μαλεβιζίου, ισχύει από την ημερομη νία
έγκρισής της από το Δημοτ ικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου.

Για την

συμπλήρωση - τροποποίηση της παρούσης απαιτείται η έγκριση και νέα απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τ ην εισήγηση της Αντιδημάρχου , μετά από
διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστ ατα φαίνεται στ ο πρακτικό ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
22 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ
ΚΑ Τ Α , ψ ήφ ι σε ο Δ η μοτ ι κό ς Σύμ β ο υ λο ς Μ ι χα ή λ Χ ου στ ου λά κ η ς, γ ιατ ί θε ωρ ε ί ότ ι ο ι
πα ρα πά νω δρ ά σ ε ις ε ί ν α ι υπ ο χ ρέ ωσ η τ ου κ ε ντ ρ ικ ού κ ράτ ους κα ι ό χ ι τω ν ε θ ελ ο ντ ώ ν.

1. Εγκρίνει την

Χάρτ α Εθελοντισμού Δήμου Μαλεβιζίου στο σύνολό της, όπως

διατυπώθηκε στο εισηγητικό της παρούσας.
2. Η Χάρτα Εθελοντισμού ισχύει από την ημερομηνία

έγκρισής της από το

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου, ήτοι 21 -9-2021.
3. Για την συμπλήρωση - τροποπ οίηση της παρούσης απαιτείται η έγκριση και νέ α
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλ αβε αύξοντα αριθμό 161/2021.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογ ράφεται ως κατωτέρω.
Ο

ΠΡΟ ΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

