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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΖ 108/2011

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην 5/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ

ΠΕΡΘΛΗΨΗ
Ίδπςζη γπαθείος εθελονηιζμού.
ηελ Ηεξηζζφ , ζήκεξα ηελ 29ε ηνπ κελφο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2011 , εκέξα Σξίηε θαη
ψξα 17:00 κ. κ. ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ
Ηεξηζζφ , χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση. 5748/23-3-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε
ζηνλ εηδηθφ ρψξν
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
www.dimosaristoteli.gr θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο
πκβνχινπο θαη ηνλ Γήκαξρν (Άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010) , γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε
απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ΘΕΜΑ: Ίδπςζη γπαθείος εθελονηιζμού.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο , ε Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν 27
Γεκνηηθψλ πκβνχισλ βξέζεθαλ παξφληεο είθνζη επηά (27) ήηνη :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Μνζρφπνπινο Βαζίιεηνο
2. Καηζαξνχ Καζζάλδξα
3. Καηζαβαβάθεο Κσλ/λνο
4. Λακπξηλφο Ησάλλεο
5. Καηαζηέξγηνπ Διέλε
6. Καξαζηέξγηνο Θενδφζηνο
7. Γθνχηζηνο Αζηέξηνο
8. Γεσξγάθα Άλλα
9. Μπξνχδνο Αζηέξηνο
10. Σζηκπηδάο Ζιίαο
11. Καξαβαζηιηθφο Γεψξγηνο
12. Παπανηθνλφκνπ Αζεκίλα
13. Αλησλίνπ Μηράιεο

ΠΑΡΟΝΣΔ
14.Μαξθνγηαλλάθεο Ησάλλεο
15. Πάλνπ Λάδαξνο
16. Ρήγαο Υξήζηνο
17. Βιαρφπνπινο Μηραήι
18. Αλησλίνπ Αιέμηνο
19. Υαηδειίδνπ Όιγα
20. Απγνινχπεο Άγγεινο
21. Υαξηζηάο Ησάλλεο
22. Καζακπαιήο Γεκήηξηνο
23. Κάξια ηπιηαλή
24. Δπζπκίνπ Κσλ/λνο
25. Λαδάξνπ Λάδαξνο
26. Γηαλλάθεο Ησάλλεο
27. Μειεηιίδεο Διεπζέξηνο

ΑΠΟΝΣΔ
///////////

ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υξήζηνο Αζη. Πάρηαο .
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Μηραήι Γ. Μάγγνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο .
Παξφληεο ήηαλ θαη νη πξφεδξνη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλνηήηαο Ηεξηζζνχ θ. Γαηά Εσή, ησλ
Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, Νέσλ Ρφδσλ θ. πκεσλίδεο Γεψξγηνο, ηαγείξσλ θ. Ηππέθεο
Γεψξγηνο, Γνκαηίνπ θ. Υαιθηάο Παχινο, Ππξγαδηθίσλ θ. Γεβειέθεο Γεψξγηνο, ηξαησλίνπ
θ. Εαγνξάθεο Νηθφιανο, ηξαηνλίθεο θ. Μπξίθνο Υξήζηνο, Οιπκπηάδαο θ. Καλλέιεο
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Γεψξγηνο, Βαξβάξαο θ. Μηραειίδεο Απφζηνινο θαη Παιαηνρσξίνπ θ. Σδηνπξηδηνχκεο
Αζαλάζηνο .
H Πξφεδξνο εηζεγνχκελε ην 1ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ
Γήκαξρν θ. Υξήζην Αζη. Πάρηα ν νπνίνο αλέθεξε ηα εμήο:
Έλαο απ’ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο καο φηαλ ζπδεηνχζακε κε ηνπο
ζπλδεκφηεο καο θαη δεηνχζακε ηελ ςήθν ηνπο ήηαλ θαη η ενίζσςζη ηος εθελονηιζμού.
«Γηαηί ν πνιίηεο θαη ηδηαίηεξα ν λένο άλζξωπνο πξέπεη λα δξάζεη, λα πάξεη πξωηνβνπιίεο, λa
γίλεη κέινο ηεο θνηλωλίαο ηωλ πνιηηώλ. Ο εζεινληηζκόο δελ έρεη όξηα θα ζπγθεθξηκέλνπο
ρώξνπο πνπ ππεξεηεί. Ξεθηλά από ηελ θαξδηά ηνπ θαζελόο θαη ζθνξπά γύξω καο ρωξίο
θξαγκνύο θα πεξηνξηζκνύο. Είλαη ν δξόκνο γηα κηα “άιιε” θνηλωλία. Μηα θνηλωλία πνπ
βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αιιειεγγύεο, ηνπ ζεβαζκνύ ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, αιιά θαη
ζην δηθαίωκα ηνπ πνιίηε λα παξεκβαίλεη γηα λα αιιάδεη ηελ θνηλωλία». ήκεξα ζ’ απηφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Μαξηίνπ επηζεκνπνηνχκε ηε ζέιεζή καο λα μεθηλήζνπκε.
Ξεθηλάκε λα πινπνηήζνπκε ηελ ππφζρεζή καο, νξγαλψλνληαο ην ΓΡΑΦΕΘΟ
ΕΘΕΛΟΝΣΘΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΘΣΟΣΕΛΗ.’ απηήλ φκσο ηελ πξσηνβνπιία,
πξσηαξρηθφ θαη θπξίαξρν ξφιν έρνπλ νη πνιίηεο, νη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ καο. Υσξίο ηελ
δηθή ζαο ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηα ε πξσηνβνπιία καο ζα κείλεη γξάκκα θελφ.
εκαδηαθή φκσο είλαη, ε ζπγθπξία θαη ε ρξνληθή ζηηγκή, πνπ μεθηλάκε απηήλ ηελ
πξνζπάζεηα, καδί κε φινπο απηνχο πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ, ηνπο εζεινληέο ηνπ δήκνπ
Αξηζηνηέιε. Σν 2011 έρεη νξηζηεί απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο
Εςπωπαϊκό Έηορ Εθελονηιζμού. Σν 2011 μεθηλά θαη ε δηθή καο πξνζπάζεηα! χκθσλα κε
ηνλ Γηεζλή Δξπζξφ ηαπξφ, «Εζεινληήο είλαη ν πνιίηεο εθείλνο, ν νπνίνο αλεμάξηεηα από
αηνκηθή νηθνλνκηθή επρέξεηα, ζπκβάιιεη πξνζωπηθά, αλάινγα κε ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ θαη ηελ
θιίζε ηνπ, ζηε δωή ηεο θνηλωλίαο ηνπ πξνάγνληαο ηελ πνηόηεηα δωήο γηα ηνπο άιινπο, ρωξίο
απηό πνπ θάλεη λα πεξηνξίδεη ην ίδην απηό δηθαίωκα ηωλ άιιωλ» (www.helmepacadets.gr).
ηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα, άξρηζε δεηιά - δεηιά λα εμαπιψλεηαη ην
πλεχκα ηνπ εζεινληηζκνχ. Κνξχθσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είρακε ζηελ νξγάλσζε ησλ
Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ηεο Αζήλαο ην 2004. Όκσο, ην θίλεκα ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ Διιάδα
είλαη αθφκα πνιχ πίζσ, ζε ζρέζε κε άιια θξάηε. ηελ πνιχ δχζθνιε επνρή πνπ δνχκε
ζήκεξα, σο ρψξα θαη σο ιαφο, ε δξάζε εζεινληηθψλ νκάδσλ θαη κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή
θνηλσληθψλ ζπλφισλ σο ελεξγψλ πνιηηψλ, πξνβάιινπλ έλα ειπηδνθφξν κήλπκα, πσο λαη,
δελ θηάζακε ζην ηέινο. Τπάξρεη δπλαηφηεηα, φζν ππάξρνπλ άλζξσπνη κε εζηθέο αμίεο, λα
δήζνπκε θαιχηεξεο κέξεο. Ο εζεινληηζκόο ζπλδέεηαη κε ηελ ανιδιοηελή πποζθοπά για ηην
κοινή εςημεπία. Σπλδπάδεη ηα ζηνηρεία ηεο ειεύζεξεο βνύιεζεο θαη επηινγήο κε ηελ έληαμε
ζε έλα πξόγξακκα δξάζεο. Ωο ειεύζεξε απόθαζε είλαη πξνζωπηθή ππόζεζε, είλαη ηξόπνο
δωήο θαη αηνκηθή πεηζαξρία. Είλαη ν έξωηαο γηα ηε βνήζεηα θαη ηε ζηήξημε ηεο αλάγθεο ηωλ
άιιωλ. Πηζηεύω όηη ν εζεινληηζκόο είλαη ν δείθηεο ηνύ πνιηηηζκνύ κηαο θνηλωλίαο.
Σο ζςμπέπαζμα πνπ αβίαζηα βγαίλεη ηειηθά είλαη φηη, θακηά θνηλσλία, θαλέλα θξάηνο,
θαλέλαο ιαφο δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ρσξίο ηε ζπλεηζθνξά ησλ εζεινληψλ, αηνκηθά ή
ζπιινγηθά, κε ηππηθέο ή άηππεο κνξθέο. O εζεινληηζκφο είλαη έλα ζέκα πνπ καο αγγίδεη
φινπο, αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ηάμεο θαη επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο. πληζηά κηα
εμαηξεηηθά επηκνξθσηηθή ιεηηνπξγία πνπ ελδπλακψλεη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, εληζρχεη
ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλχπαξμε, πξνζδίδνληαο λέν πεξηερφκελν ζηε δσή καο.
Ο εζεινληηζκφο αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα θπξίσο ησλ θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ ή ζε λέεο αλάγθεο πνπ έρνπλ αλαθχςεη ζήκεξα, φπσο:
Τπνζηήξημε αλέξγσλ
Φπζηθή – πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία
Γηαρείξηζε νξγαλψζεσλ

ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΨ2-Ε

-

Τπνζηήξημε ειηθησκέλσλ
Τγεία
Φπζηθέο θαηαζηξνθέο
Δλεκέξσζε
Πξφιεςε

Είναι άλλο να πποζθέπειρ όηι έσειρ και άλλο να πποζθέπειρ ό,ηι είζαι.
Τοππώηο,κάπος και κάποηε ηελειώνει, ηο δεύηεπο είναι πηγή ανεξάνηληηη πος
μποπεί
να
γεννά,
κάθε
θοπά,
ό,ηι
σπειάζεηαι
για
να
πποζθέπει!(www.bestrong.org.gr).
H εζεινληηθή δξάζε απνηειεί καζεζηαθή-κνξθσηηθή ιεηηνπξγία θαη κπνξεί λα
δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κάρε ηεο αλεξγίαο, είλαη πεγή ζέζεσλ εξγαζίαο.
Ο εζεινληήο ζπλδπάδεη ηνλ έξσηα ηνπ εξαζηηέρλε, ηε ζπλέπεηα ηνπ επαγγεικαηία,
ηελ πεηζαξρία ηνχ ζηξαηηψηε θαη ηελ αληδηνηέιεηα ηνπ αλψηεξνπ αλζξψπνπ.
Δμηζνξξνπεί ηελ αλάγθε κε ηελ ειεπζεξία, ην ζεβαζκφ κε ηε βνήζεηα, ηε ζησπή κε
ηε θσλή. Ζ απνγνήηεπζε θαη ν ελζνπζηαζκφο είλαη νη δχν ερζξνί ηνπ εζεινληή. Μία
ζπκκαρία, εζεινληψλ πνιιαπιαζηάδεη ηε δχλακή ηνπο ηφζν, πνπ κπνξεί λα αιιάμεη
αθφκα θαη ηε κνίξα ησλ αλζξψπσλ.
Η ζημαζία και η ζποςδαιόηηηα εθελονηικών ομάδων ζηο δήμο μαρ, είναι
μεγάλη.
Είναι ηο κλειδί για ηην επιηςσία ηων ζηόσων μαρ και ηην
ππαγμαηοποίηζη ηος οπάμαηορ μαρ. Είναι ο ακπογωνιαίορ λίθορ ηηρ λειηοςπγίαρ
μαρ!
Απφ φπνηνλ ρψξν θαη αλ βξηζθφκαζηε, κπνξνχκε θαη εκείο κε ηελ εκπεηξία καο, λα
πξνζθέξνπκε έλα ιηζαξάθη ζην έξγν καο. Έξγν πνπ απεπζχλεηαη ζηελ θνηλσλία καο,
ρηίδνληαο ην κέιινλ ηεο ψζηε ηα παηδηά καο λα βξνπλ έλαλ πην φκνξθν θφζκν.
Αλεμάξηεηα αλ θαλείο είλαη λένο ή πην κεγάινο, άληξαο ή γπλαίθα, επηζηήκνλαο ή φρη,
κε πνιχ ή θαζφινπ ρξφλν πάληα ππάξρνπλ νη ιχζεηο ψζηε λα πξνζθέξνπκε κε ηηο
δπλαηφηεηεο καο ηηο γλψζεηο καο θαη ηνλ ρξφλν καο.
Απαηηείηαη κηα ζπγθξνηεκέλε πξνζπάζεηα γηα λα αλαδείμνπκε:
-ηα νθέιε ηνπ εζεινληηζκνχ
-ηα νθέιε ηνπ εζεινληή
-ηηο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ εηζεινληψλ
-ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ εζεινληηζκνχ
θαη ηέινο ηελ νξγάλσζε ηνπ εζεινληηθνχ πξνγξάκκαηφο καο.
Οη εζεινληέο είλαη ε θαξδηά φισλ ησλ απφ ηε βάζε νξγαλψζεσλ. Όρη κφλν δίλνπλ
νξκή, ψζεζε θαη ηνλ αλζξψπηλν ραξαθηήξα ζε κηα θακπάληα, αιιά είλαη θαη
απαξαίηεηνη γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο βάζεο.
Ζ επηηπρεκέλε νξγάλσζε ελφο εζεινληηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνυπνζέηεη θαιφ
ζρεδηαζκφ, ζσζηή επηινγή ησλ εζεινληψλ θαη ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ.
Να πξνρσξήζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δθηίκεζε αλαγθψλ ζε εζεινληέο
Δχξεζε Δζεινληψλ
Καζνξηζκφο ηεο απνζηνιήο ησλ εζεινληψλ
Δθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζή ηνπο
Γηαρείξηζε θαη δηαηήξεζή ηνπο
Γηαηήξεζε θαη αλαγλψξηζή ηνπο
Αμηνιφγεζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο
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Σν Γξαθείν Δζεινληηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε έρεη σο απνζηνιή:
Σελ δηάδνζε ηεο ηδέαο ηνπ εζεινληηζκνχ.
Σελ θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ αλάπηπμεο εζεινληηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζε θάζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα.
Σελ ράξαμε θαη νινθιήξσζε εζεινληηθνχ έξγνπ.
Οη ζηφρνη καο είλαη:
Να ραξηνγξαθεζνχλ αλά Γ.Γ. νη πθηζηάκελεο θαη νη δπλάκελεο αλάγθεο ψζηε
λα αλαπηπρζνχλ εζεινληηθέο δξάζεηο.
Ζ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο ζην Γήκν καο
Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο ππάξρνπζεο κε θπβεξλεηηθέο θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο.
Ζ ππνζηήξημε απηνηειψλ εζεινληηθψλ δξάζεσλ, ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζέζεη ππφ
ηελ αηγίδα ηνπ
Ζ πξνηξνπή ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Αξηζηνηέιε.
Ζ ελ γέλεη παξνρή ππνζηήξημεο θαη πιεξνθφξεζεο κε φινπο ηνπο δπλαηνχο
ηξφπνπο ζηνπο εζεινληέο θαη ζηηο κε θπβεξλεηηθέο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο.
Δίλαη θνηλφο ηφπνο πιένλ, φηη ζηε ζεκεξηλή ηερλνθξαηνχκελε θνηλσλία, κε ηνπο
μέθξελνπο θαη αγρσηηθνχ ξπζκνχο δσήο, κε ηνπο αλάιγεηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο θαη
ηεο ζηπγλήο νηθνλνκηθήο ζπλδηαιιαγήο θαη κε ηελ άκβιπλζε ησλ εζηθψλ θξαγκψλ, ε
έλλνηα ηνπ αλζξσπηζκνχ έρεη δπζηπρψο παξακεξηζηεί ζηελ θαξδηά θαη ζηνλ λνπ ησλ
ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ. Ο εζεινληηζκφο σο κηα έθθξαζε ηνπ αλζξσπηζκνχ έρεη θαη
απηφο ππνζηεί ζηαδηαθή αιινίσζε ηφζν σο πξνο ηελ έληαζε ηνπ ζηηο δηάθνξεο
εθδειψζεηο ηνπ, φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ. Ο εζεινληηζκφο είλαη έλα ζέκα
πνπ καο αγγίδεη φινπο, αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ηάμεο θαη επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο.
πληζηά κηα εμαηξεηηθά επηκνξθσηηθή ιεηηνπξγία πνπ ελδπλακψλεη ηελ θνηλσληθή
αιιειεγγχε, εληζρχεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλχπαξμε, πξνζδίδνληαο λέν
πεξηερφκελν ζηε δσή καο.
Κηλεηήξηνο δχλακε ηνπ εζεινληηζκνχ πξέπεη λα είλαη ε αγάπε θαη ε ζπκπαξάζηαζε
ζηνλ ζπλάλζξσπν καο πνπ ππνθέξεη θαη δεηά βνήζεηα. Ο εζεινληηζκφο είλαη θάηη
παξαπάλσ απφ έλα θίλεκα φπσο πξνβάιιεηαη ζηηο κέξεο καο. Γελ έρεη νχηε ρξνληθά
φξηα, νχηε πεπεξαζκέλνπο ηφπνπο θαη ηξφπνπο εθαξκνγήο, νχηε ζηνραζηηθνχο θαη
θηινζνθηθνχο νξηζκνχο. χλζεκά καο ήηαλ φηη: Ο εθελονηιζμόρ ξεκινά από ηην
καπδιά ηος καθενόρ και διασέεηαι ζηο πεπιβάλλον ηος σωπίρ θπαγμούρ και
πεπιοπιζμούρ. Σν πξψην βήκα πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη είλαη λα δεη θαλείο ηνλ εαπηφ
ηνπ ζηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπ. Ο εζεινληήο βάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ
ζπλαλζξψπνπ ηνπ θαη «παίπνει» «πποζθέπονηαρ». Πξνζθέξνληαο έλα θαιφ ιφγν,
πξνζθέξνληαο ιίγε βνήζεηα, πξνζθέξνληαο θάζε είδνπο ζπκπαξάζηαζε,
πξνζθέξνληαο ιίγν ρξφλν, πξνζθέξνληαο ιίγε αγάπε.
Όινη καο κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ιίγν απ’ απηφ πνπ καο πεξηζζεχεη. Απ' απηφ πνπ
ρσξίο ηδηαίηεξν θφπν κπνξνχκε λα δψζνπκε. Όινη καο κπνξνχκε λα γίλνπκε
εζεινληέο, γηαηί φινη καο κπνξνχκε λα αγαπήζνπκε. Όινη καο κπνξνχκε έηζη λα
εληζρχζνπκε ηνλ εζεινληηζκφ.
Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο εηζεγνχκαη ηελ δεκηνπξγία
ΓΡΑΦΔΗΟΤ
ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟΤ ζηνλ Γήκν ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ.
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