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- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 

Εισαγωγή           3 

Εθελοντισµός           5 

Ο Εθελοντής          6 

Προώθηση – ανάπτυξη του εθελοντισµού στον ∆ήµο Χερσονήσου   7 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου αξιοποιεί τους εθελοντές του     7 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου ενθαρρύνει τον εθελοντισµό στους νέους   9 

α) σε προγράµµατα εθελοντισµού στην Ελλάδα µε τη συνεργασία Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων και φορείς εθελοντισµού       9 

β) σε προγράµµατα εθελοντισµού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας 

            9 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου στηρίζει και συνεργάζεται µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  

            18 

Μητρώο Εθελοντών ∆ήµου Χερσονήσου      18 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου και οι Οργανισµοί του      19 

Α) ο ∆ήµος Χερσονήσου         19 

Β) Οι Οργανισµοί του         19 

∆ιαδικασία για την παροχή εθελοντικής εργασίας στον ∆ήµο Χερσονήσου και στους 

οργανισµούς του          22 

Επιβράβευση Εθελοντή         24 

Γενικές Αρχές που τηρούνται κατά την παροχή εθελοντικής εργασίας  24 

Υπεύθυνοι για την υλοποίηση της Χάρτας του ∆ήµου Χερσονήσου για τον 

Εθελοντισµό           25 

Παράρτηµα 

Αίτηση Εθελοντή          28 

Υπεύθυνη ∆ήλωση          32 

Συµφωνία Παροχής Εθελοντικής Εργασίας      34 
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- ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 

Το παρόν αποτελεί τη Χάρτα του ∆ήµου Χερσονήσου για τον 

Εθελοντισµό και είναι στη διάθεση των ενδιαφερόµενων εθελοντών, 

των οργανισµών που έχει συστήσει ο ∆ήµος Χερσονήσου και των 

πολιτών.  

Αποτελεί, στην ουσία, τον Πρακτικό Οδηγό για όσους µε κάθε 

τρόπο ενδιαφέρονται να συνδεθούν µε τη λειτουργία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και της «κοινότητας» του ∆ήµου Χερσονήσου, 

συνδέοντας την ατοµική ευθύνη και την προσωπική συνεισφορά µε την 

συλλογικότητα και την τοπική ανάπτυξη.  Παρέχει ενηµέρωση και 

πληροφόρηση τόσο προς τους ενδιαφερόµενους εθελοντές, όσο και 

προς τους Οργανισµούς του ∆ήµου Χερσονήσου ενώ επιδιώκεται να 

αποτελέσει µια καλή πρακτική για την ανάπτυξη πολιτικής στον τοµέα 

του Εθελοντισµού, σε τοπικό επίπεδο. 

Ο εθελοντισµός είναι στάση ζωής, συµπεριφορά που βελτιώνει 

το ίδιο το άτοµο και την κοινότητα του ενώ συνδέεται άρρηκτα µε 

σηµαντικές αξίες όπως η αλληλεγγύη και η κοινωνική συµµετοχή.   

Η προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας στον ∆ήµο Χερσονήσου και 

τους οργανισµούς του, έχει πολλές µορφές δράσης: συνοδεία 

ηλικιωµένων ή παιδιών, βοήθεια στο σπίτι, εµψύχωση, πρόληψη, 

δωρεά αίµατος, εξειδικευµένες και επαγγελµατικές παροχές, 

υγειονοµικές φροντίδες, ψυχαγωγία, κοινωνική γραµµατεία, νοµική 

βοήθεια, βοήθεια σε µαθητές, γνωριµία µε τον τόπο, βοήθεια στο 

τοπικό ιατρείο, βοήθεια στο τοπικό µουσείο, βοήθεια στην τοπική 

βιβλιοθήκη, βοήθεια στην υλοποίηση Τοπικών Σχεδίων όπως: το 

Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, το Σχέδιο για τη Νεολαία, το Τοπικό Σχέδιο 

για τη ∆ια Βίου Μάθηση, την οργάνωση Λέσχης Ανάγνωσης, την 
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οργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, τη συλλογική δράση 

στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ∆ήµου και των Οργανισµών του. 

Ο Εθελοντισµός, συµβάλλει ώστε να αντιµετωπίσει η τοπική κοινότητα 

τις προκλήσεις που θέτει η σύγχρονη πραγµατικότητα στο διεθνές 

περιβάλλον και παρέχει σηµαντικά οφέλη σε ατοµικό και σε συλλογικό 

επίπεδο. Ο ∆ήµος Χερσονήσου, ως ο εγγύτερος θεσµός στον πολίτη, 

θεσπίζει την τοπική πολιτική του για τον Εθελοντισµό και κάνει 

συµβάλλει να γίνει πράξη  το σύνθηµα 

«Σκέφτοµαι Παγκόσµια - ∆ρω Τοπικά! 

 

Για τη συγγραφή του παρόντος ελήφθησαν υπόψη : 

- η Έκθεση των Ηνωµένων Εθνών για τον Εθελοντισµό «Παγκόσµιες Αξίες 

για Παγκόσµια ∆ράση», ∆ανία 2011 

- η Λευκή Βίβλος της Ε.Ε.   «Νέα Πνοή για τη Νεολαία, Βρυξέλλες 2000 

- η Έρευνα της ΕΕ «Νεολαία σε ∆ράση συµβάλλει στην ανάπτυξη των 

γλωσσικών δεξιοτήτων και στη βελτίωση της επαγγελµατικής προοπτικής των 

νέων», Βρυξέλλες 2010 

- η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαίκό Συµβούλιο, την 

Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την Αξιολόγηση του 

Προγράµµατος «Νέα Γενιά Σε ∆ράση», Βρυξέλλες 2011 

- τον Οδηγό Προγράµµατος «Νέα Γενιά σε ∆ράση», Βρυξέλλες 2012 

- το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Χερσονήσου 2011-2014 

 

Οµάδα Σύνταξης, για τον ∆ήµο Χερσονήσου 

Ο ∆ήµαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας ∆οξαστάκης 

 

Οι Υπάλληλοι:         

Ελένη Μαραγκάκη  (Π.Ε. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό ΕΑΠ) 

Γιάννης Κοµονταχάκης (Π.Ε. Τµήµα Γεωγραφίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου) 

Γούρνες, Μάιος 2012 
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- ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ -  

 

Ε ΡΓΑΣΙΑ 

Θ ΑΡΡΟΣ   &   Θ ΕΛΗΣΗ 

Ε ΤΟΙΜΟΤΗΤΑ  &   Ε ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Λ ΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ 

Ο ΡΓΑΝΩΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Ν ΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Τ ΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ 

Ι ΣΟΤΗΤΑ 

Σ ΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Μ ΕΡΙΜΝΑ 

Ο ΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Σ ΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ  

 

«Εθελοντισµός είναι η πρόθυµη δέσµευση ενός ατόµου να εργαστεί 

χωρίς αµοιβή για ένα καθορισµένο ή αόριστο χρονικό διάστηµα για το 

γενικό καλό της κοινωνίας» (Ελληνική Οµοσπονδία Μη Κυβερνητικών 

Οργανισµών). 

- Εθελοντισµός είναι «η θεληµατικά προσφερόµενη εργασία», ωστόσο,  ο 

εθελοντισµός ξεπερνά κατά πολύ αυτό τον ορισµό. 

- Ο Εθελοντισµός αποτελεί µέσο ατοµικής ανάπτυξης, µαθησιακής 

κινητικότητας, ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης 

της ιδιότητας του πολίτη. µέσα από τον οποίο εκπληρώνονται σηµαντικές 

αξίες 
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- O Εθελοντισµός είναι η ανταπόκριση σε ποικίλες ευαισθησίες, στα 

όνειρα και στις προσδοκίες των ανθρώπων για ένα καλύτερο αύριο. 

- Ο Εθελοντισµός προάγει την ιδέα της ανιδιοτελούς προσφοράς, της 

συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, της αλληλοκατανόησης και του 

αλληλοσεβασµού 

- Ο Εθελοντισµός βελτιώνει τους όρους πρόσβασης των πολιτών στην 

κοινή ζωή και την ευηµερία 

- Ο Εθελοντισµός καλλιεργεί και προάγει τη συµµετοχή, την ανάληψη 

ευθύνης και πρωτοβουλίας στην επίλυση κοινωνικών και άλλων 

ζητηµάτων. 

- Ο Εθελοντισµός αναπτύσσει ενεργούς πολίτες που ξέρουν να 

διεκδικούν για τον εαυτό τους αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. 

 

 

- Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ - 

- Ο κάθε εθελοντής γίνεται, µέσα από την προσφορά του αυτή, 

αποδέκτης δηµιουργικής χαράς, εµπειρίας και αυξάνει τη γνώση και την 

αυτοεκτίµηση του, βελτιώνει τις δεξιότητες του. 

Εντέλει, γίνεται ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ και εµπνέει άλλους να 

γίνουν καλύτεροι! 
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- ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 

∆ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -  

 

Αποτελεί πεποίθηση µας πως η έκφραση αλληλεγγύης προς το κοινωνικό 

σύνολο µέσω του εθελοντισµού είναι σηµαντική για τους πολίτες και 

αποτελεί µέσο ατοµικής ανάπτυξης, κινητικότητας, κοινωνικής συνοχής 

και ανάπτυξης της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.  

Αποτελεί επίσης πεποίθηση µας πως ο εθελοντισµός συµβάλλει 

σηµαντικά στην αλληλεγγύη, στην κατανόηση, στην κατάργηση 

στερεοτύπων και στον διαπολιτισµικό και στον διάλογο ανάµεσα στις 

γενεές. 

Η σηµασία, λοιπόν, του εθελοντισµού ως µορφή ενεργούς δέσµευσης, ως 

στάση ζωής είναι πολύ µεγάλη και έχει σηµαντικό αντίκτυπο ενώ µπορεί 

να επιφέρει πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσµατα στην τοπική 

ανάπτυξη.  

 

 

 

 

> Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

ΤΟΥ  

Ο ∆ήµος Χερσονήσου διαθέτει ήδη οργανωµένες και ισχυρές οµάδες 

εθελοντών αλλά και µεµονωµένους εθελοντές οι οποίοι συµµετέχουν, 

στοχευµένα, σε δράσεις που ταιριάζουν µε τα ενδιαφέροντα τους.  

 

«ΣΑΡΠΙ∆ΟΝΙΣΤΕΣ» Μια οµάδα ενεργών πολιτών που 

δραστηριοποιείται στα Μάλια της ∆.Ε. Μαλίων, 2011  

 http://sarpidonistas.wordpress.com/ 
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Πρωτοβουλία νέων του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Χερσονήσου, στα πλαίσια προγράµµατος της Γενικής 

Γραµµατείας Νέας Γενιάς µε τίτλο: «Εθελοντισµός & 

Τοπική Ανάπτυξη», 2010 

 

 

 

Εξειδικευµένοι εθελοντές συµβάλλουν 

προσφέροντας τις ειδικές γνώσεις τους 

στην κοινωνία, για την Κλιµατική 

Αλλαγή και την Ενέργεια, στα πλαίσια 

του Συµφώνου των ∆ηµάρχων στο οποίο συµµετέχει ο 

∆ήµος Χερσονήσου, υλοποιώντας το πρόγραµµα 

«Ενεργειακοί Επιθεωρητές» σε συνεργασία µε το 

Γενικό Λύκειο Γουβών, 2012 

 

 

 

Εθελοντές Λαµπαδηδρόµοι στο πρόγραµµα 

Λαµπαδηδροµίας των Ολυµπιακών Αγώνων «ΛΟΝ∆ΙΝΟ 

2012», στον ∆ήµο Χερσονήσου 

 

 

 

 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου στηρίζει τη 

συνεισφορά των εθελοντών αιµοδοτών και 

το έργο του Παγκρήτιου Συνδέσµου 

Εθελοντών Αιµοδοτών και ∆ωρητών 

Οργάνων Σώµατος «ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ»  
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> Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΟΝ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ  

 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου είναι ενεργό µέλος στη δηµόσια πλατφόρµα 

«Γέφυρες Συνεργασίας για τον Εθελοντισµό» της Γενικής Γραµµατείας 

Νέας Γενιάς και λαµβάνοντας υπόψη τις Πολιτικές του ∆ήµου 

Χερσονήσου για τη Νεολαία συνδέει αυτές µε την Τοπική Πολιτική για 

τον εθελοντισµό και τους ενθαρρύνει να συµµετέχουν ενεργά:  

 

α) σε προγράµµατα εθελοντισµού στην Ελλάδα µε τη συνεργασία Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων και φορείς εθελοντισµού 

Οι ενδιαφερόµενοι εθελοντές ενηµερώνονται στον ∆ήµο Χερσονήσου για 

τα προγράµµατα εθελοντισµού που υλοποιούνται στην Ελλάδα, 

εµψυχώνονται, ενθαρρύνονται και συζητούν εξειδικευµένα θέµατα µε 

τον Μέντορα Εθελοντών του ∆ήµου Χερσονήσου προκειµένου να 

αποφασίσουν τη συµµετοχή τους σε οποιοδήποτε πρόγραµµα.  

Χρηµατοοικονοµική υποστήριξη 

Η κάλυψη προσωπικών δαπανών (µετακίνηση, διαµονή, διατροφή κλπ) 

σχετίζεται µε το είδος του προγράµµατος, την πολιτική της κάθε ΜΚΟ 

και διαφέρει ανά περίπτωση. 

 

 

β) σε προγράµµατα εθελοντισµού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Εθελοντικής Εργασίας.  
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Πρόκειται µια σπουδαία υπηρεσία που προωθεί αξίες, προσφέρει µάθηση 

και γνώση, συµβάλλει στην ανάπτυξη της κινητικότητας. Ο ∆ήµος 

Χερσονήσου αποτελεί Φορέα Συντονισµού, Υποδοχής και Αποστολής 

Εθελοντών. 

 

Γενικά Συνοπτικά Στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική 

Υπηρεσία 

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) υποστηρίζει τη διακρατική 

εθελοντική υπηρεσία για νέους. 

Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και στην προαγωγή της 

ανεκτικότητας µεταξύ των νέων, κυρίως µε στόχο την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προωθεί την ανάπτυξη της 

ενεργού ιδιότητας του πολίτη και καλλιεργεί την αµοιβαία κατανόηση 

µεταξύ των νέων. 

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία συµβάλλει επίσης στην επίτευξη 

των κοινών στόχων των εθελοντικών δραστηριοτήτων της νεολαίας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο 

Υπουργών της ΕΕ στις 15 Νοεµβρίου 2004. 

Οι γενικοί αυτοί στόχοι θα επιτευχθούν κυρίως µε τους ακόλουθους 

τρόπους: 

• υποστηρίζοντας τη συµµετοχή των νέων σε διάφορες µορφές 

εθελοντικών δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

• δίνοντας στους νέους ευκαιρίες να εκφράσουν το προσωπικό 

έµπρακτο ενδιαφέρον τους µέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· 

• προσελκύοντας τους νέους σε δράσεις που καλλιεργούν την 

αλληλεγγύη µεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
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• ενθαρρύνοντας τους νέους εθελοντές να συµµετάσχουν αµισθί σε µη 

κερδοσκοπικές δραστηριότητες προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος 

σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαµονής τους. 

 

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία είναι µια υπηρεσία «µάθησης»: 

µέσα από εµπειρίες µη  τυπικής µάθησης, οι νέοι εθελοντές βελτιώνουν 

και/ή αποκτούν καινούριες ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική 

και επαγγελµατική τους εξέλιξη αλλά και για την κοινωνική τους ένταξη. 

Τα µαθησιακά στοιχεία συνίστανται σε έναν κοινά αποδεκτό ορισµό των 

αναµενόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων, διαδικασιών και µεθόδων, 

στην πιστοποίηση των αποκτούµενων ικανοτήτων, στη συµµετοχή του 

εθελοντή στον κύκλο κατάρτισης της ΕΕΥ και η συνεχής παροχή 

υποστήριξης είτε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων είτε γλωσσική και 

προσωπική υποστήριξη, συµπεριλαµβανοµένου ενός µηχανισµού 

πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. 

 

Η ΕΕΥ υλοποιείται µέσω δραστηριοτήτων που διοργανώνονται υπό 

µορφή συµπράξεων µεταξύ νοµικά αναγνωρισµένων οργανισµών, οι 

οποίοι στέλνουν ή υποδέχονται εθελοντές. Μια δραστηριότητα ΕΕΥ 

περιλαµβάνει την προετοιµασία, την εθελοντική δραστηριότητα και τη 

συνέχεια. Ο εθελοντής εκτελεί την εθελοντική δραστηριότητα σε χώρα 

άλλη από τη χώρα διαµονής του. Η δραστηριότητα εκτελείται αµισθί, δεν 

έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ισοδυναµεί µε πλήρη απασχόληση για 
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µια δεδοµένη περίοδο (µέχρι 12 µήνες) ενώ υπηρετεί το γενικό 

συµφέρον. 

 

Μια δραστηριότητα ΕΕΥ µπορεί να υλοποιείται σε διάφορους τοµείς: 

πολιτισµός, νεολαία, αθλητισµός, κοινωνική µέριµνα, πολιτιστική 

κληρονοµιά, τέχνες, πολιτική προστασία, περιβάλλον, ανάπτυξη 

συνεργασίας, κλπ. Οι παρεµβάσεις υψηλού κινδύνου σε καταστάσεις που 

έπονται άµεσα µιας κρίσης (π.χ. ανθρωπιστική βοήθεια, άµεση παροχή 

βοήθειας µετά από καταστροφές κλπ.) αποκλείονται. 

Η δραστηριότητα πρέπει να αντιπροσωπεύει µια σαφή προστιθέµενη αξία 

σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Πρέπει επίσης να περιλαµβάνει επαφές 

µε την τοπική κοινωνία. 

Οι εθελοντές δεν πρέπει να αντικαθιστούν επ’ αµοιβή εργαζόµενους. 

Μια δραστηριότητα ΕΕΥ προϋποθέτει ένα τουλάχιστον φορέα 

αποστολής, ένα φορέα υποδοχής και έναν εθελοντή. Μπορεί να 

περιλαµβάνει το σύνολο ή ορισµένους µόνο από τους φορείς εταίρους 

του προγράµµατος και τους εθελοντές που συµµετέχουν στο συνολικό 

πρόγραµµα ΕΕΥ. Ο µέγιστος αριθµός εθελοντών που µπορούν να 

συµµετέχουν σε µία δραστηριότητα είναι 100. 

Η δραστηριότητα µπορεί να εκτελείται από µεµονωµένα άτοµα ή 

οµαδικά. 

Εάν η δραστηριότητα περιλαµβάνει περισσότερους από έναν εθελοντές, 

αυτοί µπορούν να την υλοποιούν στον ίδιο φορέα υποδοχής στην ίδια 
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χώρα, σε διαφορετικούς οργανισµούς υποδοχής στην ίδια χώρα ή σε 

διαφορετικούς φορείς υποδοχής σε διαφορετικές χώρες. 

 

Χρηµατοοικονοµική Υποστήριξη 

Η ΕΕΥ παρέχει χρηµατοοικονοµική υποστήριξη για την κάλυψη των 

ακόλουθων δαπανών: 

• ∆απάνες ταξιδιού: 100% των πραγµατικών δαπανών 

• ∆απάνες δραστηριότητας αποστολής: σταθερό ποσό ανά εθελοντή 

• ∆απάνες δραστηριότητας υποδοχής: κατ’ αποκοπή ποσό ανά 

εθελοντή ανά µήνα 

• Θεωρήσεις εισόδου, δαπάνες θεωρήσεων και δαπάνες 

εµβολιασµού: 100% των πραγµατικών δαπανών 

• Επίδοµα εθελοντή: ανάλογα µε τη χώρα 

• Κατάρτιση προ της αναχώρησης, ενδιάµεση συνάντηση και τελική 

αξιολόγηση: 100% των πραγµατικών δαπανών, έως και 300 €  

• Κατάρτιση κατά την άφιξη: 100% των πραγµατικών δαπανών, έως 

και 800 € 

• ∆απάνες συντονισµού: Σταθερά ποσά ανά οργανισµό εταίρο και 

εθελοντή για τη διοικητική διαχείριση και τη δικτύωση των εταίρων από 

τον συντονιστή φορέα. (∆εν χορηγούνται σε σχέδια µε έναν µόνο 

οργανισµό υποδοχής και έναν οργανισµό αποστολής, ένας εκ των οποίων 

αναλαµβάνει τον συντονισµό). 

• Προβολή και αξιοποίηση: έως και 10% της επιχορήγησης του 

σχεδίου 

• ∆ραστηριότητες συνέχειας εκ µέρους του εθελοντή: σταθερό ποσό 

ανά εθελοντή 
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Για σχέδια µε συµµετοχή νέων µε λιγότερες ευκαιρίες 

• Προπαρασκευαστική συνάντηση: πραγµατικές δαπάνες ταξιδιού + 

σταθερό ποσό ανά άτοµο 

• Ενισχυµένη καθοδήγηση: κατ’ αποκοπή ποσό ανά εθελοντή ανά 

µήνα 

• Ειδικά κόστη: έως και το 100% των πραγµατικών δαπανών 

Ειδικά κόστη 

Τα ειδικά κόστη στην ΕΕΥ αφορούν νέους µε λιγότερες ευκαιρίες και/ή 

ειδικές ανάγκες. Μπορούν να καλύπτουν π.χ. ιατρικές επισκέψεις, 

περίθαλψη, επιπρόσθετη γλωσσική κατάρτιση/υποστήριξη, επιπρόσθετη 

προετοιµασία, ειδικές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό, επιπρόσθετο συνοδό, 

επιπλέον προσωπικές δαπάνες σε περίπτωση οικονοµικού 

µειονεκτήµατος. ∆εν µπορούν να καλύπτουν τραπεζικά δάνεια ή τόκους. 

Η επιχορήγηση µπορεί να καλύπτει ποσοστό έως και 100% των 

έκτακτων δαπανών εφόσον συνδέονται ξεκάθαρα µε την υλοποίηση του 

σχεδίου, είναι απαραίτητες και αιτιολογούνται στο έντυπο της αίτησης. 

Όλα τα ειδικά κόστη πρέπει να είναι πραγµατικές δαπάνες, οι οποίες 

υποστηρίζονται και αιτιολογούνται δεόντως 

 

Χάρτης της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας 

 

Ο Χάρτης της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) αποτελεί 

µέρος του Οδηγού του Προγράµµατος «Νέα γενιά σε ∆ράση» και 

καθορίζει τους ρόλους των φορέων αποστολής, υποδοχής και των 

συντονιστών φορέων, καθώς και τις βασικές αρχές και προδιαγραφές 
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ποιότητας της ΕΕΥ. Κάθε φορέας ΕΕΥ συµµορφώνεται µε τις 

διατάξεις του παρόντος χάρτη.  

 

Σύµπραξη ΕΕΥ 

 

Η σταθερή σύµπραξη µεταξύ των φορέων αποστολής, υποδοχής, των 

συντονιστών φορέων και του εθελοντή είναι η βάση κάθε 

δραστηριότητας ΕΕΥ. Το προφίλ του εθελοντή πρέπει να συνταιριάζεται 

κατάλληλα µε τα προς ανάθεση καθήκοντα. Πριν από την έναρξη της 

δραστηριότητας υπογράφεται η σχετική συµφωνία δραστηριότητας από 

όλους τους εταίρους. 

• Ο φορέας αποστολής αναλαµβάνει την προετοιµασία και την 

υποστήριξη των εθελοντών πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την 

ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ΕΕΥ. 

• Ο φορέας υποδοχής πρέπει να εγγυάται ασφαλείς και αξιοπρεπείς 

συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για τον εθελοντή καθ' όλη τη 

διάρκεια της δραστηριότητας. Πρέπει να παρέχει την κατάλληλη 

προσωπική και γλωσσική υποστήριξη, καθώς και υποστήριξη 

σχετικά µε τα συγκεκριµένα καθήκοντα του εθελοντή, 

συµπεριλαµβανοµένου του διορισµού µέντορα. 

• Ο συντονιστής φορέας (αιτών) αναλαµβάνει να διευκολύνει την 

υλοποίηση του προγράµµατος προσφέροντας διοικητική υποστήριξη 
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και υποστήριξη της ποιότητας σε όλους τους εταίρους του σχεδίου, 

καθιστώντας εφικτή τη δικτύωσή τους. 

 

Αρχές της ΕΕΥ που πρέπει να διασφαλίζονται 

• ∆ιάσταση της µη τυπικής εκπαιδευτικής και διαπολιτισµικής 

µάθησης, µέσα από τον σαφή καθορισµό ενός σχεδίου µάθησης για 

τον εθελοντή. 

• ∆ιάσταση της υπηρεσίας µέσα από τον σαφή καθορισµό του µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των καθηκόντων του εθελοντή. 

Πρέπει να διασφαλίζονται οι υπηρεσίες πλήρους απασχόλησης και 

ο  ενεργός ρόλος του εθελοντή στην υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων. Οι εθελοντικές δραστηριότητες ΕΕΥ δεν πρέπει 

να υποκαθιστούν οποιαδήποτε θέση απασχόλησης. 

• Όφελος για την τοπική κοινότητα και επαφή µε αυτή. 

• Η ΕΕΥ γίνεται δωρεάν για τους εθελοντές. 

• Προσβασιµότητα και ένταξη: κατά την επιλογή των εθελοντών ΕΕΥ, 

οι φορείς διασφαλίζουν την απόλυτη προσβασιµότητα της ΕΕΥ σε 

όλους τους νέους, χωρίς διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισµού ή πολιτικών πεποιθήσεων. 

Εάν το πρόγραµµα στοχεύει σε εθελοντές µε λιγότερες ευκαιρίες, 

πρέπει να διατίθενται διευκολύνσεις και µέσα ώστε να καθίσταται 

εφικτή η απαιτούµενη ειδική προετοιµασία, υποστήριξη και 

συνέχεια. 

 

Προδιαγραφές ποιότητας της ΕΕΥ που πρέπει να διασφαλίζονται 

Υποστήριξη προς τον εθελοντή 

• πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη δραστηριότητα ΕΕΥ, ειδικότερα 

σε περιπτώσεις πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, 
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• για διατυπώσεις ασφάλισης, θεωρήσεων, άδειας παραµονής, 

ταξιδιού, καθώς και για όλες τις διοικητικές διαδικασίες σχετικά µε 

την ΕΕΥ, 

• διευκόλυνση της συµµετοχής του εθελοντή στον κύκλο κατάρτισης 

της ΕΕΥ (κατάρτιση πριν από την αναχώρηση, κατάρτιση κατά την 

άφιξη, ενδιάµεση συνάντηση και τελική αξιολόγηση), 

• πρόβλεψη των κατάλληλων µέτρων αξιολόγησης, 

• ενθάρρυνση της δραστηριότητας συνέχειας: κάθε εθελοντής 

δικαιούται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δραστηριότητες 

συνέχειας. 

 

Ενηµέρωση 

• Όλοι οι εταίροι ΕΕΥ δικαιούνται να λαµβάνουν πλήρη ενηµέρωση 

σχετικά µε τη δραστηριότητα και να συµφωνούν επί του συνόλου 

των θεµάτων, 

• Πρέπει να θεσπίζονται µέτρα για την προβολή, τη διάδοση και τη 

δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων 

 

Αναγνώριση 

• Κάθε εθελοντής ΕΕΥ δικαιούται να λαµβάνει πιστοποιητικό 

Youthpass. 
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> Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

ΜΕ Μ.Κ.Ο. ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Αποτελεί σκοπό µας να υποδεχόµαστε και να στηρίζουµε εθελοντές και 

οµάδες εθελοντών από την Ελλάδα και τον κόσµο. 

Συνεργάτες µας αποτελούν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που 

σχεδιάζουν και υλοποιούν  προγράµµατα εθελοντών, όπως είναι ο 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ & 

∆ΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟς «ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ», ∆ΙΚΤΥΟ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και η WWF.  

Ειδικότερα οι φιλοξενούµενοι εθελοντές συµµετέχουν σε κοινωφελείς 

δράσεις και έρχονται σε άµεση επαφή µε την τοπική κοινωνία. Η επαφή 

αυτή των εθελοντών µε την τοπική κοινωνία έχει ιδιαίτερη αξία, αφενός 

για τους εθελοντές των οποίων η συνεισφορά είναι άµεσα αναγνωρίσιµη, 

επιβραβεύεται συναισθηµατικά και παραδειγµατίζει τους πολίτες ενώ η 

τοπική κοινωνία αυξάνει τον βαθµό εµπιστοσύνης της στους ενεργούς 

πολίτες και δηµιουργεί θετική στάση απέναντι στην έννοια της 

συµµετοχικότητας.  

  

 

> ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

Η αλληλεγγύη µεταξύ µας είναι πιο κρίσιµη σήµερα από ποτέ και, 

οτιδήποτε αποτελεί συλλογικό αγαθό και προέρχεται από την προσωπική 

υπεύθυνη στάση ενεργών πολιτών και την εθελοντική συνεισφορά τους, 

έχει ιδιαίτερη αξία. Η τεκµηρίωση της εθελοντικής συνεισφοράς των 

ενεργών πολιτών αποτελεί µια παρακαταθήκη και µια βάση για την 

οργάνωση της δράσης της τοπικής κοινωνίας.  
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Το Μητρώο Εθελοντών του ∆ήµου Χερσονήσου αποτελεί µια 

σπουδαία βάση δεδοµένων στην οποία συλλέγονται και ανανεώνονται 

πληροφορίες όσων επιθυµούν να παρέχουν και όσον εντέλει παρέχουν 

εθελοντική εργασία στον ∆ήµο Χερσονήσου και στους οργανισµούς του.  

 

- Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ - 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου ανταποκρίνεται στη διάθεση των ατόµων που 

επιθυµούν να κάνουν πράξη την ιδέα του Εθελοντισµού,  εγκαινιάζει µια 

νέα φιλοσοφία στη λειτουργία του και συνδέει ενδιαφερόµενους 

εθελοντές µε οργανισµούς και δοµές του που έχουν ανάγκη τη θετική 

διάθεση τους. 

∆ιάρθρωση των  Κεντρικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου, 

σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Α.∆.Σ. 145/2011) 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_hersonisou/ada/4%CE%91%CE%93%C

E%98%CE%A9%CE%97%CE%9C-%CE%A9      έχει ως εξής : 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων 

3. Νοµική Υπηρεσία 

4. ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

5. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Εσωτερικού 

Ελέγχου 

6. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

7. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

8. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

9. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 

Οι Οργανισµοί του ∆ήµου Χερσονήσου 
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Στους οργανισµούς και στις δοµές του, περιλαµβάνονται οι εξής 

Οργανισµοί, Νοµικά Πρόσωπα Νοµικά Πρόσωπα που έχει συστήσει: 

1) Νοµικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  

Στις λειτουργίες του περιλαµβάνονται : 

- Η λειτουργία των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Χερσονήσου 

- Η λειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων του 

∆ήµου Χερσονήσου 

Η έδρα της βρίσκεται στο Λ. Χερσονήσου στη ∆.Ε. Χερσονήσου 

2) Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού & Αθλητισµού 

Σκοπός της είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων κοινωφελούς και 

κοινωνικού χαρακτήρα, συναφών µε την κοινωνική πρόνοια την 

αλληλεγγύη, την παιδεία, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και το 

περιβάλλον ενώ στις λειτουργίες της περιλαµβάνονται: 

- Η λειτουργία του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» 

- Η λειτουργία του προγράµµατος «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωµένων 

- Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Χερσονήσου 

Η έδρα της βρίσκεται στο Λ. Χερσονήσου της ∆.Ε. Χερσονήσου 

3) Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ∆ήµου Χερσονήσου  

Στις αρµοδιότητες της περιλαµβάνονται κυρίως : 

- Η επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του ∆ήµου αλλά και λοιπών 

Ο.Τ.Α , των ενώσεων τους, αλλά και όλων των φορέων που συµβάλλουν 

στην τοπική ανάπτυξη καθώς και της αποκέντρωσης κρατικής διοίκησης. 

- Ο σχεδιασµός, προετοιµασία, σύνταξη και υλοποίηση σχεδίων/ 

µελετών/ έργων/ προγραµµάτων, για την ανάπτυξη του ∆ήµου µε 

προοπτική την ένταξη για χρηµατοδότηση σε εθνικά ή άλλα ευρωπαϊκά 

προγράµµατα ή πρωτοβουλίες. 

4) ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ακτών ∆ήµου Χερσονήσου  
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Η επιχείρηση διαχειρίζεται τρεις παραλίες στην ευρύτερη περιοχή του 

∆ήµου Χερσονήσου, και συγκεκριµένα τις δηµοτικές παραλίες 

«Ποταµός» στη δηµοτική ενότητα Μαλίως, την παραλία «Γιοφύρι» στη 

δηµοτική ενότητα Χερσονήσου και την παραλία «Αρίνα» στη δηµοτική 

ενότητα Γουβών. Οι παραλίες αυτές είναι οργανωµένες και προσφέρουν 

στους λουόµενους ποιοτικές υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων διαθέτουν 

ναυαγοσωστική κάλυψη, ξύλινους διαδρόµους πρόσβασης στη θάλασσα, 

αποδυτήρια, χηµικές τουαλέτες, ντουζ, κ.λπ. 

5) Λιµενικό Ταµείο ∆ήµου Χερσονήσου 

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χερσονήσου (Ν.Π.∆.∆) αποτελεί το 

φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης  του λιµένα Χερσονήσου. Στις 

αρµοδιότητες του περιλαµβάνονται:  

- Η µέριµνα για την οµαλή λειτουργία του λιµένα 

- Η µελέτη και κατασκευή έργων  για τη βελτίωση  της ασφάλειας και 

της υποδοµής του λιµένα 

- Η διαχείριση και εκµετάλλευση της χερσαίας λιµενικής  ζώνης 

- Η είσπραξη των εσόδων 

Η Έδρα του βρίσκεται στο Λ. Χερσονήσου της ∆.Ε. Χερσονήσου 

6) Κοινωφελές Ίδρυµα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 

Το Ίδρυµα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» περιλαµβάνει στους σκοπούς του την 

ανάδειξη του πνευµατικού έργου της οικογένειας ΑΛΕΞΙΟΥ, την 

πνευµατική καλλιέργεια του πληθυσµού του ∆ήµου Χερσονήσου. Στις 

εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος στεγάζεται το Σπίτι της Λογοτεχνίας, 

Βιβλιοθήκη µε αρχειακό υλικό της οικογένειας ΑΛΕΞΙΟΥ και 

διοργανώνει κυρίως πολιτιστικές δράσεις, συνέδρια κ.α. Η έδρα του 

βρίσκεται στο Κράσι, στη ∆.Ε. Μαλίων. 

7) ΦΟρέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Η νοµική µορφή είναι Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ και µετέχουν σε αυτόν, ο 

∆ήµος Χερσονήσου και ο ∆ήµος Καστελίου.  Έχει την ευθύνη 
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λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και έχει 

αρµοδιότητες στη συλλογή των απορριµµάτων (ανακυκλούµενων ή µη).  

Η έδρα του βρίσκεται στη ∆. Ε. Λιµένα Χερσονήσου  

8) ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου 

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η άσκηση της πάσης φύσης 

δραστηριότητας του κυκλώµατος ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης 

της περιοχής του ∆ήµου Χερσονήσου. 

Η Επιχείρηση είναι αρµόδια για τη µελέτη, λειτουργία, συντήρηση, 

εκµετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων, ως και µονάδων 

επεξεργασίας λυµάτων και αποβλήτων της περιοχής της αρµοδιότητας 

της. Η έδρα της βρίσκεται στη ∆.Ε. Μαλίων 

09. Σχολικές Επιτροπές 

Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Χερσονήσου 

Σχολική  Επιτροπή  Σευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Χερσονήσου 

 

- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ- 

Ο κάθε εθελοντής που επιθυµεί να ενταχθεί στη λειτουργία των 

υπηρεσιών και των προγραµµάτων ενός οργανισµού, ακολουθεί την 

προβλεπόµενη διαδικασία όπως αναφέρεται παρακάτω.  

 



 

Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ, 2012 
Οµάδα ∆ιοίκησης του έργου «Εφαρµογή της Χάρτας του ∆ήµου Χερσονήσου για τον Εθελοντισµό» 

Γούρνες 2012 

23 

23 

Α) Ο Εθελοντής συµπληρώνει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 

οποία αναφέρει στοιχεία εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιµόρφωσης του, 

την εξειδίκευση του, το ειδικό ενδιαφέρον του για την παροχή της 

εθελοντικής εργασίας, τα κίνητρα του.  Υπογράφει επίσης Υπ. ∆ήλωση. 

Εφόσον εξεταστεί η αίτηση του και γίνει αποδεκτή από το όργανο 

διοίκησης του οργανισµού, υπογράφει «Συµφωνία παροχής εθελοντικής 

εργασίας». 

Β) Ο Εθελοντής πραγµατοποιεί την πρώτη συνεδρία προκειµένου να 

τεκµηριωθεί το ενδιαφέρον του και να εξειδικευτεί το πρόγραµµα 

παροχής εθελοντικής εργασίας, µε τον µέντορα που ορίζει ο οργανισµός 

και τον υπεύθυνο – επιβλέπων του έργου του εθελοντή. 

Γ) Ο Εθελοντής καταρτίζεται στον οργανισµό στον οποίο θα παρέχει 

εθελοντική εργασία και τηρεί το προσωπικό του Σηµειωµατάριο 

Κατάρτισης,  

∆) Ο Εθελοντής συναλλάσσεται µε τα µέλη του προσωπικού και τα 

άτοµα που εµπλέκονται στη διοίκηση και εν τέλει στη λειτουργία του 

οργανισµού  

Ε) Ο Εθελοντής αναλαµβάνει εξειδικευµένο ρόλο και  δράση!   

Στ) Ο Εθελοντής πραγµατοποιεί συνεδρίες αξιολόγησης και τηρεί 

σηµειώσεις γι αυτές 

Ζ)  Ο Εθελοντής λαµβάνει Πιστοποιητικό παροχής εθελοντικής εργασίας 

και Συστατική Επιστολή 

Η) Ο Εθελοντής καταγράφεται αυτόµατα στο Μητρώο Εθελοντών ∆ήµου 

Χερσονήσου 
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- ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ - 

Ο Εθελοντής επιβραβεύεται για τη σηµαντική και µοναδική συνεισφορά 

του µέσα από διαδικασίες, θεσµούς και λειτουργίες που προβλέπει ο 

∆ήµος Χερσονήσου και οι Οργανισµοί του γι αυτόν τον σκοπό. Το παρόν 

άρθρο εξειδικεύεται κάθε χρόνο, µετά απο εισήγηση των υπευθύνων για 

την υλοποίηση της Χάρτας του ∆ήµου Χερσονήσου για τον 

Εθελοντισµό.   

 

 

Γενικές Αρχές που τηρούνται                                                               

κατά την παροχή της Εθελοντικής Εργασίας 

⇒ Το προφίλ του εθελοντή πρέπει να συνταιριάζεται κατάλληλα µε τα 

προς ανάθεση καθήκοντα. 

⇒ Ο οργανισµός υποδοχής είναι κατάλληλα προετοιµασµένος ώστε 

να υποστηρίξει τον εθελοντή κατά τη διάρκεια της εθελοντικής 

εργασίας 

⇒ Ο οργανισµός εγγυάται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες 

εργασίας για τον εθελοντή καθ' όλη τη διάρκεια της 

δραστηριότητας. 

⇒ Ο οργανισµός παρέχει την κατάλληλη προσωπική υποστήριξη, 

καθώς και υποστήριξη σχετικά µε τα συγκεκριµένα καθήκοντα του 

εθελοντή, συµπεριλαµβανοµένου του ορισµού µέντορα. 
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⇒ Ο µέντορας στον φορέα υποδοχής είναι υπεύθυνος για την 

προσωπική υποστήριξη των εθελοντών και διευκολύνει την 

ενσωµάτωσή τους στην λειτουργία του οργανισµού. Ο εθελοντής 

µπορεί επίσης να απευθύνεται στον µέντορα όταν ανακύπτουν 

προβλήµατα.  

⇒ Η πρώτη συνεδρία στον οργανισµό γίνεται παράλληλα µε την 

πρώτη συνάντηση του εθελοντή µε τον µέντορα που έχει ορίσει ο 

οργανισµός, προκειµένου να συζητιέται η µαθησιακή διαδικασία. 

Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθούν τακτικές επαφές και 

συναντήσεις.  

⇒ Ο µέντορας διαδραµατίζει επίσης σηµαίνοντα ρόλο κατά τη 

συζήτηση µε τον εθελοντή σχετικά µε τα µαθησιακά επιτεύγµατα 

όταν έχει ολοκληρωθεί η δραστηριότητα προκειµένου να συντάξει 

τη συστατική επιστολή για τον εθελοντή και να τεκµηριωθούν τα 

οφέλη που αποκόµισε ο εθελοντής. 

⇒ Ο οργανισµός υποδοχής διασφαλίζει ότι η κάθε εθελοντική 

δραστηριότητα - εργασία που αναλαµβάνουν οι εθελοντές θα τους 

προσφέρουν ευκαιρίες µη τυπικής και ανεπίσηµης µάθησης ώστε να 

τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και 

ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελµατική 

τους εξέλιξη. 

⇒ Ο οργανισµός θεσπίζει κάθε χρόνο, τις ενέργειες και τις 

διαδικασίες επιβράβευσης των εθελοντών του, για τη σηµαντική 

και µοναδική συνεισφορά τους. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ:  

- Με απόφαση ∆ηµάρχου, ορίζεται η Οµάδα ∆ιοίκησης του έργου 

«Χάρτα του ∆ήµου Χερσονήσου για τον Εθελοντισµό» , µε τις εξής 

αρµοδιότητες 

> Για την υλοποίηση της Χάρτας του ∆ήµου Χερσονήσου για τον 

Εθελοντισµό, η οµάδα ∆ιοίκησης του έργου συνεργάζεται µε τις 

υπηρεσίες του ∆ήµου Χερσονήσου, τους Οργανισµούς που έχει 

συστήσει, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που λειτουργούν σε τοπικό, 

εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κ.α. 

> ∆ιενεργεί έρευνες, µελέτες, εκπονεί ειδικά σχέδια κ.α. 

> Συντηρεί το Μητρώο Εθελοντών του ∆ήµου Χερσονήσου 

> Παρέχει πληροφόρηση, ενηµέρωση α) στις υπηρεσίες του ∆ήµου 

Χερσονήσου και β) στους οργανισµούς του ∆ήµου Χερσονήσου, για την 

εφαρµογή της Χάρτας του ∆ήµου Χερσονήσου για τον Εθελοντισµό.. 

Παρέχει πληροφόρηση, ενηµέρωση στους ενδιαφερόµενους εθελοντές 

> Ενηµερώνει τη βάση δεδοµένων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς 

«Γέφυρες Συνεργασίας για τον Εθελοντισµό» µε τα στοιχεία που 

αφορούν στον ∆ήµο Χερσονήσου  

> Εισηγείται για την τροποποίηση, συµπλήρωση της «Χάρτας του ∆ήµου 

Χερσονήσου για τον Εθελοντισµό»,  

> Εισηγείται για την εφαρµογή προγραµµάτων, τη θέσπιση λειτουργιών, 

την οργάνωση πάσης φύσεως δράσεων για την εφαρµογή της «Χάρτας 

του ∆ήµου Χερσονήσου για τον Εθελοντισµό» 
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Μέσα από την ενθάρρυνση ανάπτυξης του εθελοντισµού στον ∆ήµο 

Χερσονήσου, επιδιώκεται η εκπλήρωση ενός υψηλού διακυβεύµατος 

που είναι η ευρύτερη δυνατή συµµετοχή του κάθε µέλους της τοπικής 

κοινωνίας στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση τοπικών πολιτικών και 

δράσεων ενώ, το µέσο, αποτελεί η επένδυση στον ενεργό πολίτη.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ακολουθούν περιεχόµενα του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ   

  Τόπος – Ηµεροµηνία____________ 

Προς:________________________ 

_____________________________  

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Επώνυµο:………………………………………………………………………………

………………………………. 

Όνοµα:…………………………………………………………………………………

………………………………… 

Ηµ/νια 

Γέννησης:………………………………………………………………………………

………………….. 

Επάγγελµα:……………………………………………………………………………

………………………………. 

∆ιεύθυνση 

κατοικίας:………………………………………………………………………………

…………….. 

(Οδός/Αριθµός/ΤΚ)……………………………………………………………………

………………………….. 

(∆ήµος/Περιοχή)………………………………………………………………………

……………………………. 

(Πόλη)…………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Τηλέφωνα 

Επικοινωνίας:…………………………………………………………………………

……………. 

E-

mail:……………………………………………………………………………………

…………………………….. 
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∆ιεύθυνση 

εργασίας:………………………………………………………………………………

……………… 

(εάν υπάρχει) 

(Οδός/Αριθµός/ΤΚ)……………………………………………………………………

………………………….. 

(∆ήµος/Περιοχή)………………………………………………………………………

…………………………… 

(Πόλη)…………………………………………………………………………………

………………………………… 

Τηλέφωνα 

Επικοινωνίας:…………………………………………………………………………

…………… 

E-

mail:……………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

2. ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

 Γυµνάσιο 

 Λύκειο 

 Τ.Ε.Ι. 

Περιγράψτε……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 Α.Ε.Ι. 

Περιγράψτε……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

 Άλλες Σχολές 

Περιγράψτε……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 
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 Μεταπτυχιακό 

Περιγράψτε……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 ∆ιδακτορικό 

Περιγράψτε……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

Ξένες Γλώσσες 

 Αγγλικά 

 Γαλλικά 

- Άλλη /ες   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Επάγγελµα:……………………………………………………………………………

………………………………. 

Επαγγελµατική κατάσταση: 

 Εργαζόµενος,    Άνεργος,   Συνταξιούχος,   Φοιτητής 

Φορέας: 

 ∆ηµόσιος,  Ιδιωτικός,  ΜΚΟ,  ∆ιεθνής Οργανισµός,  Ελεύθερος 

Επαγγελµατίας  

 

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………. 
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5. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Έχετε συµµετάσχει / Συµµετέχετε σε άλλες εθελοντικές οργανώσεις ή 

δραστηριότητες ? 

 Ναι   Όχι 

Σε ποιες ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Ποια η δράση σας 

?…………………………………………………………………………………………

….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Για πόσο χρονικό διάστηµα ? 

……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

Πώς σκεφτήκατε να γίνετε εθελοντής ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

• Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και σωστά 

• Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραµείνουν στο φορέα και θα 

συµπεριληφθούν στο Μητρώο Εθελοντών του ∆ήµου Χερσονήσου 

 

Ηµ/νια………………………….  

Υπογραφή 

 

 

……………………………………
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  

 

Η/O κάτωθι υπογεγραµµένη/ος 

………………..…………………………………………………... κάτοικος 

………………………… διεύθυνση………………………………….…………………  

(επισυνάπτεται αίτηση µε τα πλήρη προσωπικά µου στοιχεία) δηλώνω µε την παρούσα ότι 

επιθυµώ και δέχοµαι να συµµετάσχω εθελοντικά στις/ην παρακάτω εργασίες/α – 

δραστηριότητα/δραστηριότητες όπως αναφέρονται στη σχετική Συµφωνία Εθελοντικής 

Εργασίας που υπογράφεται µεταξύ εµού και του Οργανισµού 

__________________________________: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………

Επίσης δηλώνω και αποδέχοµαι ότι: 

• ∆εν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου µεταξύ εµού και του Οργανισµού. ∆εν 

εντάσσοµαι στο έµµισθο προσωπικό ή στους εξωτερικούς συνεργάτες του Οργανισµού 

και ως εκ τούτου ουδεµία απαίτηση ή δικαίωµα έχω έναντι αυτού. 

• Ουδεµία απαίτηση χρηµατική ή άλλης αποζηµίωσης έχω έναντι του Οργανισµού λόγω 

της ανάληψης των ανωτέρω αναφερόµενων εργασιών και της εθελοντικής µου 

προσφοράς σε αυτήν.  

• Στις εργασίες στις οποίες συµµετέχω εθελοντικά ο οργανισµός θα µπορεί να αναγράφει 

το όνοµά µου εφόσον το επιθυµώ και µετά από δήλωση µου.  

• Το υλικό που ο Οργανισµός θα µου παράσχει για την υλοποίηση των εργασιών που 

αναλαµβάνω καθώς και τα παραγόµενα αποτελέσµατα και προϊόντα αυτών ανήκουν 

αποκλειστικά και µόνον στον Οργανισµό και ως εκ τούτου δεν έχω κανένα δικαίωµα 

(συµπεριλαµβανοµένων και των πνευµατικών) χρήσης, δηµοσίευσης, πώλησης ή άλλο 

επί αυτών. 

• Μετά το πέρας της εθελοντικής µου εργασίας υποχρεούµαι να επιστρέφω το υλικό που 

µου έχει δωθεί για το λόγο αυτόν στον Οργανισµό.  

• Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών εργασιών που αναλαµβάνω, οφείλω να 

τηρώ τα χρονικά πλαίσια που µου έχουν τεθεί από τον Οργανισµό και να ακολουθώ τις 

σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που µου δίνονται.  

• Ο Οργανισµός έχει το δικαίωµα να µε παύσει από τις αρµοδιότητες µου ή να αφαιρέσει 

τµήµα των εθελοντικών εργασιών που αναλαµβάνω. 
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• Κανένα άλλο δικαίωµα ή απαίτηση έχω έναντι του Οργανισµού. 

 

Επιθυµώ τέλος τη λήψη βεβαιώσεως και συστατικής επιστολής από τον Οργανισµό για την 

εθελοντική συµµετοχή µου. 

 

∆ήµος Χερσονήσου  …/…/…. 

Η/Ο ∆ΗΛΟΥΣΑ/ΩΝ 

 

 

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 
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(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ) 

 

Συµφωνία ∆ραστηριότητας –Εθελοντικής Εργασίας 

 

Σήµερα την …., στο χώρο του οργανισµού …………….. που βρίσκεται στο (π.χ. 

Λιµάνι Χερσονήσου), µεταξύ του Εθελοντή …….. και του εκπροσώπου του 

Οργανισµού Υποδοχής …………….. συµφωνήθηκαν τα εξής: 

 

Ο Οργανισµός Υποδοχής … κάνει δεκτή την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Εθελοντή … για να παράσχει ο δεύτερος εθελοντική εργασία, χωρίς αµοιβή, για τη 

λειτουργία του πρώτου, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 

Ειδικότητα Εθελοντή: 

Κίνητρα Εθελοντή: 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

«Εθελοντισµός είναι η πρόθυµη δέσµευση ενός ατόµου να εργαστεί χωρίς αµοιβή 

για ένα καθορισµένο ή αόριστο χρονικό διάστηµα για το γενικό καλό της 

κοινωνίας» (Ελληνική Οµοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανισµών). 

- Εθελοντισµός είναι «η θεληµατικά προσφερόµενη εργασία». Ωστόσο,  ο 

εθελοντισµός ξεπερνά κατά πολύ αυτό τον ορισµό. 

- Ο Εθελοντισµός αποτελεί µέσο ατοµικής ανάπτυξης, µαθησιακής κινητικότητας, 

ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης της ιδιότητας του πολίτη. 

µέσα από τον οποίο εκπληρώνονται σηµαντικές αξίες 

- O Εθελοντισµός είναι η ανταπόκριση σε ποικίλες ευαισθησίες, στα όνειρα και στις 

προσδοκίες των ανθρώπων για ένα καλύτερο αύριο. 

- Ο Εθελοντισµός προάγει την ιδέα της ανιδιοτελούς προσφοράς, της 

συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, της αλληλοκατανόησης και του 

αλληλοσεβασµού 

- Ο Εθελοντισµός βελτιώνει τους όρους πρόσβασης των πολιτών στην κοινή ζωή και 

την ευηµερία 
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- Ο Εθελοντισµός καλλιεργεί και προάγει τη συµµετοχή, την ανάληψη ευθύνης και 

πρωτοβουλίας στην επίλυση κοινωνικών και άλλων ζητηµάτων. 

- Ο Εθελοντισµός αναπτύσσει ενεργούς πολίτες που ξέρουν να διεκδικούν για τον 

εαυτό τους αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΩΡΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΩΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Α) Ο Οργανισµός Υποδοχής διασφαλίζει ότι η κάθε εθελοντική δραστηριότητα - 

εργασία που αναλαµβάνει ο Εθελοντής θα του προσφέρει ευκαιρίες µη τυπικής και 

ανεπίσηµης µάθησης ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες 

δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελµατική τους 

εξέλιξη. 

Β) Ο Εθελοντής τηρεί το προσωπικό του Σηµειωµατάριο Κατάρτισης όπου έχει τη 

δυνατότητα να σηµειώνει οτιδήποτε αφορά στη µαθησιακή διαδικασία και 

τεκµηριώνει αυτήν, οτιδήποτε κρίνει ότι θα του φανεί χρήσιµο στο µέλλον. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

Α) Με ευθύνη του Οργανισµού Υποδοχής πραγµατοποιείται µια συνεδρία 

προκειµένου να τεκµηριωθεί το ενδιαφέρον του Εθελοντή και να εξειδικευτεί το 
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πρόγραµµα παροχής εθελοντικής εργασίας, µε τον µέντορα που ορίζει ο οργανισµός 

και τον υπεύθυνο – επιβλέπων του έργου του εθελοντή 

Β) Ο Εθελοντής συναλλάσσεται µε τα µέλη του προσωπικού και τα άτοµα που 

εµπλέκονται στη διοίκηση και εν τέλει στη λειτουργία του οργανισµού.  

Γ) Ο Εθελοντής πραγµατοποιεί συνεδρίες αξιολόγησης και τηρεί σηµειώσεις γι αυτές 

∆) ο Οργανισµός Υποδοχής εγγυάται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 

για τον εθελοντή καθ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

Ε) Ο οργανισµός πρέπει να παρέχει την κατάλληλη προσωπική υποστήριξη, καθώς 

και υποστήριξη σχετικά µε τα συγκεκριµένα καθήκοντα του εθελοντή.  

ΣΤ) Ο οργανισµός ορίζει ως µέντορα του Φορέα Υποδοχής για τον Εθελοντή, 

την/τον ……… 

Ο µέντορας στον φορέα υποδοχής είναι υπεύθυνος για την προσωπική υποστήριξη 

των εθελοντών και διευκολύνει την ενσωµάτωσή τους στην λειτουργία του 

οργανισµού.  

Ο εθελοντής µπορεί επίσης να απευθύνεται στον µέντορα όταν ανακύπτουν 

προβλήµατα. Η πρώτη συνεδρία στον οργανισµό πρέπει να γίνεται παράλληλα µε την 

πρώτη συνάντηση του εθελοντή µε τον µέντορα που έχει ορίσει ο οργανισµός, 

προκειµένου να συζητιέται η µαθησιακή διαδικασία. Στη συνέχεια πρέπει να 

ακολουθούν τακτικές επαφές και συναντήσεις.  

Ο µέντορας διαδραµατίζει επίσης σηµαίνοντα ρόλο κατά τη συζήτηση µε τον 

εθελοντή σχετικά µε τα µαθησιακά επιτεύγµατα όταν έχει ολοκληρωθεί η 

δραστηριότητα προκειµένου να συντάξει τη συστατική επιστολή για τον εθελοντή και 

να τεκµηριωθούν τα οφέλη που αποκόµισε ο εθελοντής. 

∆)  Ο Οργανισµός Υποδοχής χορηγεί πιστοποιητικό παροχής εθελοντικής εργασίας 

και συστατική επιστολή στον Εθελοντή.  

Ε) Ο Οργανισµός Υποδοχής παρέχει στον ∆ήµο Χερσονήσου τα στοιχεία του 

Εθελοντή για την καταγραφή του στο Μητρώο Εθελοντών ∆ήµου Χερσονήσου 

ΣΤ)  Ο Οργανισµός Υποδοχής θεσπίζει κάθε χρόνο, τις ενέργειες και τις διαδικασίες 

επιβράβευσης των εθελοντών του, για τη σηµαντική και µοναδική συνεισφορά τους 

Υπογραφές  

Για τον Οργανισµό Υποδοχής         Ο Εθελοντής 

_______________________   __________________ 


