
ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ   

  Τόπος – Ημερομηνία____________ 

Προς:________________________ 

_____________________________  
 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

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

………………………………. 

Όνομα:…………………………………………………………………………………

………………………………… 

Ημ/νια 

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

………………….. 

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

………………………………. 

Διεύθυνση 

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

…………….. 

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

………………………….. 

(Δήμος/Περιοχή)………………………………………………………………………

……………………………. 

(Πόλη)…………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Τηλέφωνα 

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

……………. 

E-

mail:……………………………………………………………………………………

…………………………….. 
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Διεύθυνση 

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

……………… 

(εάν υπάρχει) 

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

………………………….. 

(Δήμος/Περιοχή)………………………………………………………………………

…………………………… 

(Πόλη)…………………………………………………………………………………

………………………………… 

Τηλέφωνα 

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

…………… 

E-

mail:……………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

2. ΣΠΟΥΔΕΣ 

� Γυμνάσιο 

� Λύκειο 

� Τ.Ε.Ι. 

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

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

� Α.Ε.Ι. 

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

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

� Άλλες Σχολές 

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

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 
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� Μεταπτυχιακό 

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

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

� Διδακτορικό 

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

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

Ξένες Γλώσσες 

� Αγγλικά 

� Γαλλικά 

- Άλλη /ες   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

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

………………………………. 

Επαγγελματική κατάσταση: 

� Εργαζόμενος,   � Άνεργος,  � Συνταξιούχος,  � Φοιτητής 

Φορέας: 

� Δημόσιος, � Ιδιωτικός, � ΜΚΟ, � Διεθνής 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 Δήμου Χερσονήσου 

 

Ημ/νια………………………….  

Υπογραφή 

 

 

……………………………………
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 

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: 

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

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. 

 

Δήμος Χερσονήσου  …/…/…. 

Η/Ο ΔΗΛΟΥΣΑ/ΩΝ 

 

 

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 
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(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ) 

 

Συμφωνία Δραστηριότητας –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 

ΕΙΔΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΩΡΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΩΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

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 ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

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 

Δ) 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. 

Δ)  Ο Οργανισμός Υποδοχής χορηγεί πιστοποιητικό παροχής εθελοντικής εργασίας 

και συστατική επιστολή στον Εθελοντή.  

Ε) Ο Οργανισμός Υποδοχής παρέχει στον Δήμο Χερσονήσου τα στοιχεία του 

Εθελοντή για την καταγραφή του στο Μητρώο Εθελοντών Δήμου 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 

_______________________   __________________ 
 


