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Περίληψη
Έγκριση α) ίδρυσης γραφείου εθελοντισμού, β)
σύστασης ομάδας εθελοντών και γ) ορισμού
εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως
υπευθύνου της ομάδας εθελοντών.
Σήμερα 18 Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 14-4-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Γ.
Κάκαρης,
Ε.Ιακωβίδου,
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Κυρατλίδης,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, Ι.Παπαγιάννης, Σ.Στουγιάννος
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος,
14)
Β.Λυκοστράτης,
15)Μ.
Παπαϊωάννου,
16)Ι.Χειμώνας,
17)Λ.Ακριβόπουλος,
18)Σ.Ασλάνογλου, 19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α.
Καγκελίδης,
28)Γ.Γουλτίδης,
29)Η.Τσιφλίδης,
30)Σ.Ελευθεριάδου,
31)Ν.Μπέκης,
32)Π.Παπαδίνα,
33)Α.Αποστολόπουλος, 34)Α.Μαρκούλης, 35)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ν. Αγγέλου, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ.
Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Σ.Ελευθεριάδου,
Χ.Κούτρας
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Χειμώνας, Χ.Κούτρας,
Σ.Ελευθεριάδου, Λ.Ακριβόπουλος, Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Σ.Ελευθεριάδου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 185/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Ν.Τσιαμήτρος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 186/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Β.Παπαδόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Παπαδόπουλος,
Ζ.Πατσίκας, Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 188/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Δ.Κουλουριώτης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 189/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ.Ορφανίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 190/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Ν.Μωυσιάδης, Ι.Χειμώνας,
Τ.Χατζηαθανασίου.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 194/2016 απόφασης αποχώρησε η κ. Μ.Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι κ.κ.
Α.Αποστολόπουλος, Δ.Κουλουριώτης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 201/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 215/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Τ.Χατζηαθανασίου
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 224/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 228/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Αποστολόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 23-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου εθελοντισμού
Θεοφίλου Κορωνά, που έχει ως εξής:
Με την αρ. 454/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας αποδέχθηκε την
εισήγηση της Δ.Κ. Βέροιας για τη συγκρότηση ομάδας εθελοντικής εργασίας, και με την αρωγή
των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου να προχωρήσει στη διαδικασία καταγραφής και δημιουργίας
Μητρώου Εθελοντών του Δήμου Βέροιας .
Οι αρχές του Εθελοντισμού μπορούν να αξιοποιηθούν με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων
σε κάθε Δήμο σύμφωνα με την παρ. 3γ του άρθρου 214 του Ν. 3463/2006 : «……
γ. αξιοποιείται η Κοινωνία της Πληροφορίας , ο θεσμός Κοινωνικής Εργασίας και οι αρχές
του Εθελοντισμού.»
Τα συμβούλια δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων προωθούν τον εθελοντισμό και
συνεργάζονται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτικών και
τοπικών κοινοτήτων αντίστοιχα. (άρθρο 83 παρ. 3 και άρθρο 84 παρ. 5 του Ν. 3852/2010
ΚΑΛΛΙΚΑΡΑΤΗΣ)
Σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ 1606/Β΄/13-7-2011) το Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής & Ισότητας Φύλων «Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.»
Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση
του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την
έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με την φιλανθρωπία , όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική
εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούρια αρετή και την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Όσο
όμως και αν επιδιώχθηκε από όλους να ταυτιστούν οι δύο έννοιες , ο εθελοντισμός συνεχίζει να
εμπνέει περισσότερο , ειδικά τη σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο ατομικισμός.
Σκοπός της ομάδας Εθελοντών θα είναι η παροχή υπηρεσιών σε διάφορους τομείς όπως η
κοινωνική προστασία, η πολιτική προστασία, η προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι είναι δημότες του Δήμου
επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση , έπειτα από πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα κάνει ο Δήμος .
Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί μητρώο Εθελοντών στο οποίο θα καταγράφονται τα
στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’αποφασίσει :
Α) Την ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού , το οποίο θα λειτουργεί ως δομή και στρατηγικός
κόμβος συνεργασίας, συντονισμού, συνεννόησης σχεδιασμού και δράσης με όλους τους
εθελοντές και τις οργανώσεις των πολιτών που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο προς
όφελος των πολιτών.
Ενδεικτικά θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Την ενημέρωση των πολιτών με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα εθελοντισμού
και αλληλεγγύης μέσω ενημερωτικών εντύπων , ανακοινώσεων και κάθε άλλο πρόσφοροκαι
αποτελεσματικό μέσο .
2. Την καταγραφή, χαρτογράφηση και συνεχή ενημέρωση αρχείων όλων των εθελοντικών
οργανώσεων , σωματείων , συλλόγων και λοιπών μη κυβερνητικών οργανώσεων και κάθε άλλου
φορέα που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις.
3. Τη δημιουργία «Τράπεζας Εθελοντών» , μέσω προσέλκυσης και αξιολόγησης των
εθελοντών με σκοπό τον καταμερισμό τους σε εθελοντικούς τομείς δράσης , σύμφωνα με τις
επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους. Τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι
απόρρητα και θα δίδονται στη δημοσιότητα μόνο αν οι ίδιοι το επιθυμούν.
4. Το σχεδιασμό επικοινωνιακών προγραμμάτων δράσεων και πρωτοβουλιών
προσέλκυσης εθελοντών.
5. Τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικών δράσεων με
σκοπό την κατάρτιση των πολιτών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.

6. Την τήρηση μητρώου Εθελοντών
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Το γραφείο εθελοντισμού θα ανήκει στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας –
Πολιτισμού (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων ) σύμφωνα με τον ΟΕΥ του
Δήμου, θα λειτουργεί στο Δημοτικό κατάστημα Βέροιας και θα στελεχωθεί από έναν (1) τακτικό
υπάλληλο , ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα οριστεί με σχετική απόφαση Δημάρχου.
Β) Τη σύσταση ομάδας Εθελοντών με την επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών Δήμου Βέροιας»
- Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου
Βέροιας επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση , έπειτα από σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί
από το Δήμο Βέροιας , κατόπιν εγκρίσεως του δημοτικού συμβουλίου.
- Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών είναι η παροχή μέσω των μελών της , υπηρεσιών σε
διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία, η πολιτική προστασία , η ανακύκλωση, η
προστασία του περιβάλλοντος , ο πολιτισμός, η παιδεία , ο αθλητισμός κλπ.
- Έδρα της ομάδας Εθελοντών θα είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Βέροιας.
Γ) Να ορίσει τον εκπρόσωπο του Δήμου , με τον αναπληρωτή του ως υπεύθυνο για τη
λειτουργία της Ομάδας Εθελοντών και την προώθηση του Εθελοντισμού στον Δήμο Βέροιας
- Στα πλαίσια των ανωτέρω ο Δήμος Βέροιας δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα
διαθέτει την επίτευξη των στόχων της ομάδας Εθελοντών.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μπέκης: Δύο είναι οι αντιρρήσεις μας επί του όλου ζητήματος: Το ένα είναι γενικότερο
και αφορά τις ΜΚΟ. Κατά τη γνώμη μου είναι κακόφημες πια οι ΜΚΟ, πλην ελαχίστων, και
προσφέρουν πάρα πολύ κακό έργο. Οι περισσότερες έχει αποδειχτεί ότι είναι προβληματικές και
κακόφημες.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής: Εθελοντισμός σημαίνει οικειοθελή και
ανιδιοτελής προσφορά. Θεωρώ ότι η οποιαδήποτε προσφορά που εν δυνάμει είναι αμοιβή ή
έμμεση ή άμεση αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς κάποιου, καταργεί την εθελοντική αυτή
προσφορά, δεν είναι εθελοντική. Δεν ξέρω λοιπόν σε τι αποσκοπεί αυτή η λεγόμενη πιστοποίηση.
Μήπως αυτή η πιστοποίηση δίνει κατά κάποιον τρόπο μπόνους είτε για εύρεση εργασίας είτε για
καταχώρηση στα προσωπικά βιογραφικά; Οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει έστω έμμεση υλική ή
οποιαδήποτε άλλη άυλη αμοιβή κατά τη μνήμη μου καταργεί τον εθελοντισμό και σε αυτό
διαφωνώ τελείως.
Μαρκούλης: Επειδή αυτό το θέμα έρχεται σε συνέχεια άλλου θέματος, το 2014 το Δ.Σ.
είχε πάρει σχετική απόφαση και τότε είχαμε αναφερθεί στον ευρύτερο κίνδυνο που
αντιμετωπίζεται από την περίπτωση εκείνη της χρήσης εθελοντών για κάθε είδους χρήση.
Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, στην Ελλάδα της ανεργίας των 3.000.000 ανθρώπων,
δημιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο ανταγωνίζονται πλέον τους ανέργους άνθρωποι οι οποίοι
εθελοντικώς, χωρίς καμία αμοιβή, συντρίβοντας τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των
λοιπών εργαζομένων.
Θεωρούμε ότι σαν παράταξη έχουμε την υποχρέωση να προασπίσουμε το δικαίωμα στην
εργασία, το δικαίωμα στην ασφάλιση. Έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε το δικαίωμα
κάθε ανθρώπου να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης με ίσους όρους και βέβαια δεν συνηγορούμε
στη δημιουργία ανταγωνιστικών φαινομένων.
Βέβαια να πούμε το εξής: Μέχρι σήμερα αυτό που βιώνει η ελληνική κοινωνία από την
εφαρμογή των μνημονίων είναι ένα κακέκτυπο των πολιτικών που εφαρμόζονται στο όνομα της
δήθεν ανάπτυξης, οι διάφορες δυνάμεις της δήθεν πολιτισμένης δύσης, ως επίσης και κάποιες
κυβερνητικές δυνάμεις της νεόκοπης αριστεράς, στις οποίες έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν, βλ.
Γαλλία, Ιταλία κοκ.
Στην παρούσα φάση και όσο μας αφορά θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα
για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Να δημιουργηθεί ένα ιδανικό περιβάλλον για υγιείς όρους
εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους κα σε αυτούς που προσδοκούν εργασία που είναι ήδη στην
παραγωγή κα σε κάθε περίπτωση να αποφευχθούν ενέργειες οι οποίες δημιουργούν περίπτωση
κινδύνου για τους ήδη εργαζόμενους. Κινδύνους που αφορούν και τον μισθό τους και τα
ασφαλιστικά τους δικαιώματα.
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Γι’ αυτό δεν θα συνταχθούμε με τη συγκεκριμένη πρόταση,
όπως
είχαμε ήδη προτείνει
στη προηγούμενη απόφαση που ελήφθη το 2014.
Κορωνάς: Δυο λόγια να πω για την τοποθέτηση του κ.Μπέκη, η γνώμη του κ.Μαρκούλη
είναι σεβαστή, προσωπική.
Όσον αφορά την πιστοποίηση, για να μην παρεξηγηθούν τα πράγματα που είπαμε, δεν θα
δώσουμε «πιστοποίηση» για να τύχει κάποιος μιας χρηματοδότησης. Αυτή η πιστοποίηση δίνεται
για να προστατευτεί κάποιο πρόσωπο το οποίο θα έχει κάποια …. Από πλευράς εθελοντή εκεί
έγκειται η πιστοποίηση. Και αναφέρω συγκεκριμένα: Μπορεί κάποιοι άνθρωποι εθελοντές να
αποφασίσουν άλλους ανθρώπους, θα πρέπει να ξέρουμε λίγο το χαρακτήρα τους, το background
τους, αυτό είναι η πιστοποίηση. Δεν είναι πιστοποίηση κάποιος να μπορεί να πάρει μια
χρηματοδότηση για να μπορεί να ανελιχθεί επαγγελματικά. Άλλωστε στο εισηγητικό αναφέρει
τον ορισμό που έδωσε ο κ.Μπέκης και λέει εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς
τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση του … χωρίς να περιμένει κανένα αντάλλαγμα.
Εκεί στοχεύουμε και εμείς, στη δημιουργία ενός μητρώου το οποίο συντονισμένα θα
μπορεί να βοηθήσει σε κάποιες περιστάσεις στις οποίες θα δημιουργηθούν και δεν αναφέρεται
αποκλειστικά στο θέμα με τους πρόσφυγες, αναφέρεται σε ένα μητρώο εθελοντών για όλες τις
υποθέσεις που θα δημιουργηθούν.
Αν προσέξατε, δεν αναφέρουμε ότι οι εθελοντές θα απασχολούνται σε εργασίες
καθαριότητας για εύλογους και ευνόητους λόγους, γιατί έχει παρεξηγηθεί η έννοια του εθελοντή
στην καθαριότητα ότι πάει να αντικαταστήσει το προσωπικό της καθαριότητας των δήμων, που
σε καμία περίπτωση δεν είναι δική μας πρόθεση να γίνει.
Σοφιανίδης: Επειδή ακούστηκε ότι οι εθελοντές όταν υποβάλλουν το βιογραφικό τους, θα
πρέπει να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η κόρη μου στην Αγγλία στα βιογραφικά που ζητούν
θεωρείται σημαντικό προσόν σε σχέση με έναν που κάθεται στον καναπέ και δεν προσφέρει την
εθελοντική εργασία.
Τέλος πάντων, μη θεωρούμε ότι κακόβουλα το κάνει, πηγαίνει προσφέρει και δεν είναι
κακό να το χρησιμοποιήσει κιόλας. Ας δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Μαρκούλης: Χωρίς να θέλω να κάνω αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση, πάντως
το γεγονός ότι κάτι γίνεται στην Ευρώπη δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και το ορθό. Μπορεί αυτό το
οποίο γίνεται στην Ευρώπη να είναι τελικά η οπισθοδρόμηση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία
δέσμευση με αυτή την αρχή. Αναφορικά με το ζήτημα που δημιουργεί η εθελοντική εργασία σε
σχέση με την εκμετάλλευση που μπορεί να παραχθεί σε σχέση με αυτούς που ήδη εργάζονται, δεν
συζητάμε με αυτούς που ψάχνουν για εργασία.
Δήμαρχος: Προτείνω ως εκπρόσωπο του Δήμου, υπεύθυνο για τη λειτουργία της ομάδας
εθελοντών και την προώθηση του εθελοντισμού, τον εκάστοτε αντιδήμαρχο που είναι υπεύθυνος
για θέματα κοινωνικής προστασίας και εθελοντισμού.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου εθελοντισμού Θεοφίλου
Κορωνά και την πρόταση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι.
Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου εθελοντισμού Θεοφίλου Κορωνά.
2.- Την πρόταση του Δημάρχου.
3.- Την υπ’ αριθ. 454/2014 απόφαση του Δ.Σ.
4.- Τον Ο.Ε.Υ. του Δ.Βέροιας
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και των άρθρων 65, 83, 84 και 214
του Ν.3852/2010.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, το οποίο θα λειτουργεί ως δομή και
στρατηγικός κόμβος συνεργασίας, συντονισμού, συνεννόησης σχεδιασμού και δράσης με όλους
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τους εθελοντές και τις οργανώσεις των πολιτών που επιθυμούν να συνεργαστούν
με το Δήμο προς
όφελος των πολιτών και θα έχει τις εξής ενδεικτικά αρμοδιότητες:
7. Την ενημέρωση των πολιτών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα εθελοντισμού και
αλληλεγγύης μέσω ενημερωτικών εντύπων, ανακοινώσεων και με κάθε άλλο πρόσφορο και
αποτελεσματικό μέσο .
8. Την καταγραφή, χαρτογράφηση και συνεχή ενημέρωση αρχείων όλων των εθελοντικών
οργανώσεων, σωματείων, συλλόγων και λοιπών μη κυβερνητικών οργανώσεων και κάθε άλλου
φορέα που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις.
9. Τη δημιουργία «Τράπεζας Εθελοντών», μέσω προσέλκυσης και αξιολόγησης των εθελοντών,
με σκοπό τον καταμερισμό τους σε εθελοντικούς τομείς δράσης, σύμφωνα με τις επιλογές τους
και το διαθέσιμο χρόνο τους.
Τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα δίδονται στη
δημοσιότητα μόνο αν οι ίδιοι το επιθυμούν.
10. Το σχεδιασμό επικοινωνιακών προγραμμάτων δράσεων και πρωτοβουλιών προσέλκυσης
εθελοντών.
11. Τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικών δράσεων με
σκοπό την κατάρτιση των πολιτών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.
12. Την τήρηση μητρώου Εθελοντών
Το Γραφείο Εθελοντισμού, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βέροιας, ανήκει στο
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής ΠροστασίαςΠαιδείας-Πολιτισμού και θα στελεχωθεί από έναν (1) μόνιμο δημοτικό υπάλληλο με τον
αναπληρωτή του, που θα οριστεί από τον Δήμαρχο με σχετική απόφαση.
Β) Εγκρίνει τη σύσταση ομάδας εθελοντών με την επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών Δήμου
Βέροιας.
Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Βέροιας, οι
οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης που θα δημοσιευτεί από το Δήμο
Βέροιας και αφού αυτή εγκριθεί από το Δ.Σ.
Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών είναι η παροχή, μέσω των μελών της, υπηρεσιών σε
διάφορους τομείς. (κοινωνική-πολιτική προστασία, ανακύκλωση, προστασία του περιβάλλοντος,
πολιτισμός, παιδεία, αθλητισμός κλπ.).
Έδρα της Ομάδας Εθελοντών θα είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Βέροιας.
Γ) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου, υπεύθυνο για τη λειτουργία της Ομάδας Εθελοντών
και την προώθηση του Εθελοντισμού στον Δ.Βέροιας, τον εκάστοτε αντιδήμαρχο με αρμοδιότητα
σε θέματα κοινωνικής προστασίας και εθελοντισμού.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 189 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Α.
Γ.
Ι.
Η.
Ι.
Ν.

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βοργιαζίδου
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Μπατσαράς
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4-5-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

