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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Φαρκαδόνας 

 

Αριθμ. Αποφ. 144/2015 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ίδρυση γραφείου εθελοντισμού, δημιουργία μητρώου εθελοντών και 

σύσταση ομάδας εθελοντών Δήμου Φαρκαδόνας» 

 

Στη Φαρκαδόνα σήμερα, 25/9/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Φαρκαδόνας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 

κατάστημα Φαρκαδόνας ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11745/18-9-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι: 

Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Μπότη – Στεργίου Ελένη 1. Παπαγεωργίου Ανδρέας 

2. Μπαγιώτης Μιχαήλ 2. Τσιακάρας Κωνσταντίνος 

3. Ζαφείρης Ευάγγελος(αποχώρησε μετά τη λήψη 

της 153/2015 απόφασης) 
3. Πάσχος Γεώργιος 

4. Θωμάς Κωνσταντίνος 4. Φιλιππίδης Χρήστος 

5. Χαλκιάς Δημήτριος 5. Γεωργολόπουλος Ιωάννης 

6. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος 6. Αυγελής Βασίλειος 

7. Νικολός Κοσμάς 7. Χαντζής Δημήτριος 

8. Κοσμάς Κωνσταντίνος 8. Χαλβατζάς Κίμων 

9. Μέμηλας Ιωάννης 9. Οικονόμου Κωνσταντίνος 

10. Μακρυνιώτης Γεώργιος (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

προσκλήθηκαν νόμιμα) 11. Αγγέλης Βασίλειος 
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Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

12. Αναγνώστου Ιωάννης 10. Ζιώγκου Μαρία 

13. Καραμάνος Ηλίας (της έχει χορηγηθεί εννιάμηνη άδεια από το 

Δ.Σ.) 14. Γάτσιου Παναγιώτα 

15. Μακρής Γεώργιος  

16. Νεοφώτιστος Αθανάσιος (αποχώρησε μετά τη 

λήψη της 158/2015 απόφασης) 
 

17. Θωμόπουλος Απόστολος  

 

Παρόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

Απόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

1. Χαλβατζά Αθανασία (Φαρκαδόνα) 1. Γκαγκαμάνου Φωτεινή (Οιχαλία) 

2. Ζιώγκος Ευάγγελος (Γεωργανάδες) 2. Βούλγαρης Ιωάννης (Ζάρκο) 

3. Κακαδιάρης Αχιλλέας (Γριζάνο) 3. Αναγνώστου Δημήτριος (Κρήνη) 

4. Θεοδώρου Βασίλειος (Κεραμίδι) 4. Εμμανουήλ Κυρίτσης (Πετρωτό) 

5. Κοσμάς Αθανάσιος (Κλοκοτός) 5. Γιαννακός Χρήστος (Πηνειάδα) 

6. Καϊνανά Ευδοξία (Νομή) 6. Γκαρνάρας Σωκράτης (Σερβωτά) 

7. Φορτοτήρας Κων/νος (Πετρόπορο) 7. Καταραχιάς Απόστολος (Ταξιάρχες) 

8. Κουτσοδήμος Βασ. (Αχλαδοχώρι) 8. Καμήτας Κων/νος (Φανερωμένη) 

 9. Παλαμιώτης Ιωάννης (Παναγίτσα) 

 10. Τσιόγγας Μιχαήλ (Διάσελλο) 

 (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

προσκλήθηκαν νόμιμα)  

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μεριβάκης Αθανάσιος και ο δημοτικός 

υπάλληλος κ. Βασιλειώρης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  περ. 6 της παρ. 1ε του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως 

ισχύει, ανήκουν στις αρμοδιότητες του Δήμου, μεταξύ των άλλων, και : «6. Η προώθηση και 

ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 

δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα 

δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της 

κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας». 
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Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν. 

3463/2014, όπως ισχύει οι αρχές του εθελοντισμού μπορούν να αξιοποιηθούν με ευθύνη των 

αρμόδιων οργάνων σε κάθε Δήμο, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 82 

και της παρ. 5 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010,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. 

 

Επειδή εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο 

του ή τη γνώση του για χρήσιμές δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς αντάλλαγμα, το οποίο 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ειδικά στη σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο ατομισμός . 

 

Επειδή η σύσταση ομάδας και γραφείου εθελοντισμού, θα έχει στόχο την προαγωγή και 

προώθηση του εθελοντισμού στο Δήμο, την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 

συμμετοχή τους σε δράσεις εθελοντισμού που αφορούν θέματα, περιβάλλοντος , καθαρισμού 

πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, έκτακτων αναγκών, κοινωνικής 

ευαισθησίας και πρόνοιας, καθώς και πολιτισμού σε συνεργασία πάντοτε με όλες τις 

Εθελοντικές Ομάδες που ήδη λειτουργούν εντός των όλων του Δήμου μας. 

 

Επειδή αξίζει να σημειωθεί επιπλέον ότι οι εθελοντικές δράσεις από την Ομάδα 

Εθελοντισμού που προτείνεται με την παρούσα εισήγηση, μπορούν να λειτουργήσουν 

επικουρικά στην ανάπτυξη του αντίστοιχών δράσεων του Δήμου και των ήδη 

δραστηριοποιούμενων Εθελοντικών Ομάδων, χωρίς δηλαδή αυτό να σημαίνει ότι θα 

υποκαταστήσουν το δικό τους ρόλο και την αποστολή τους. 

 

Επειδή μέλη της Ομάδας Εθελοντών μπορούν να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου 

επιθυμούν, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα δημοσιεύσει ο Δήμος. 

Προς το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο θα καταγράφονται τα 

στοιχεία όλων όσων υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Ομάδα Εθελοντών,  

Εισηγούμαι 

 

Α. Την ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, υπό την Αιγίδα της Αντιδημαρχίας Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και του μεταβιβάζει τις 

παρακάτω αρμοδιότητες : 

 Την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα 

εθελοντισμού και αλληλεγγύης, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, 
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συνεδρίων, εκθέσεων, λειτουργίας ιστοσελίδας, και άλλων συναφών προγραμμάτων 

και δράσεων που αφορούν στην προώθηση του εθελοντισμού στο Δήμο Φαρκαδόνας. 

 

 Τη δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωμένης Τράπεζας Πληροφοριών στην οποία θα 

κατατίθενται συνεχώς πληροφορίες, προτάσεις, προβλήματα από όλη την τοπική 

κοινωνία του Δήμου, σε όλες της τις εκφράσεις (ατομικές και συλλογικές, ιδιωτικού 

και δημόσιου τομέα, αυτοδιοικητικές, κλπ.). Η Τράπεζα Πληροφοριών θα 

εμπλουτίζεται με πληροφορίες, τεχνογνωσία και εμπειρίες από άλλους φορείς της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής που ασχολούνται με τα θέματα εθελοντισμού. 

 

 Τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικών δράσεων 

με σκοπό την κατάρτιση πολιτών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας. 

 

 Την τήρηση μητρώου εθελοντών (ομάδων εργασίας από εθελοντές πολίτες του Δήμου 

Φαρκαδόνας και άλλες τοπικές εθελοντικές οργανώσεις).  

 

 Την υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων και τη συνδιοργάνωση 

δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού στην περιοχή του Δήμου. 

 

 Την κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης εθελοντισμού. 

 

 Τη συνεργασία του Δήμου Φαρκαδόνας με άλλους Δήμους και Περιφέρειες της χώρας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού (ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και εμπειριών) με τελικό στόχο την ολοκλήρωση ενός 

τοπικού δικτύου αλληλεγγύης στο οποίο θα συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι οι 

συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας, αλλά και φυσικά πρόσωπα. 

 

 Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Φαρκαδόνας θα στελεχωθεί από έναν (1) 

υπάλληλο ή ειδικό συνεργάτη, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή θα οριστούν με 

σχετική απόφαση του Δημάρχου. 

 

Β. Την σύσταση Ομάδας Εθελοντών στο Δήμο, με την επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών 

Δήμου Φαρκαδόνας». 
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1. Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του 

Δήμου επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από σχετική εκδήλωση 

ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί από το Δήμο. Για το σκοπό αυτό θα 

δημιουργηθεί «Μητρώο  Εθελοντών Δήμου Φαρκαδόνας» στο οποίο θα 

καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην 

εθελοντική ομάδα. 

 

2. Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών, είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, 

υπηρεσιών σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η 

πολιτική προστασία, o καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, η ανακύκλωση, η 

προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισμός, η παιδεία, ο αθλητισμός, κλπ. 

 

3. Έδρα της Ομάδας Εθελοντών είναι η Δημοτική Κοινότητα Φαρκαδόνας. Στα 

πλαίσια της λειτουργίας της Ομάδας Εθελοντών, μπορούν να λειτουργούν 

αποκεντρωμένες Ομάδες Εθελοντών στις έδρες των Δημοτικών Κοινοτήτων, υπό 

την εποπτεία των κατά τόπους Προέδρων των Κοινοτήτων υπό τον έλεγχο του 

Γραφείου Εθελοντών. 

 

4. Ο Δήμος δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των 

στόχων της Ομάδας Εθελοντών.  

 

Γ. Υπεύθυνος της Ομάδας Εθελοντών να ορίζεται ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας. 

 

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 την εισήγηση του Προέδρου 

 τις διατάξεις της περ. 6 της παρ. 1ε του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 

 τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν. 3463/2014 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α. Την ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, υπό την Αιγίδα της Αντιδημαρχίας Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και του μεταβιβάζει τις 

παρακάτω αρμοδιότητες: 
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 Την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα 

εθελοντισμού και αλληλεγγύης, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, 

συνεδρίων, εκθέσεων, λειτουργίας ιστοσελίδας, και άλλων συναφών προγραμμάτων 

και δράσεων που αφορούν στην προώθηση του εθελοντισμού στο Δήμο Φαρκαδόνας. 

 

 Τη δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωμένης Τράπεζας Πληροφοριών στην οποία θα 

κατατίθενται συνεχώς πληροφορίες, προτάσεις, προβλήματα από όλη την τοπική 

κοινωνία του Δήμου, σε όλες της τις εκφράσεις (ατομικές και συλλογικές, ιδιωτικού 

και δημόσιου τομέα, αυτοδιοικητικές, κλπ.). Η Τράπεζα Πληροφοριών θα 

εμπλουτίζεται με πληροφορίες, τεχνογνωσία και εμπειρίες από άλλους φορείς της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής που ασχολούνται με τα θέματα εθελοντισμού. 

 

 Τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικών δράσεων 

με σκοπό την κατάρτιση πολιτών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας. 

 

 Την τήρηση μητρώου εθελοντών (ομάδων εργασίας από εθελοντές πολίτες του Δήμου 

Φαρκαδόνας και άλλες τοπικές εθελοντικές οργανώσεις).  

 

 Την υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων και τη συνδιοργάνωση 

δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού στην περιοχή του Δήμου. 

 

 Την κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης εθελοντισμού. 

 

 Τη συνεργασία του Δήμου Φαρκαδόνας με άλλους Δήμους και Περιφέρειες της χώρας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού (ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και εμπειριών) με τελικό στόχο την ολοκλήρωση ενός 

τοπικού δικτύου αλληλεγγύης στο οποίο θα συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι οι 

συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας, αλλά και φυσικά πρόσωπα. 

 

 Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Φαρκαδόνας θα στελεχωθεί από έναν (1) 

υπάλληλο ή ειδικό συνεργάτη, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή θα οριστούν με 

σχετική απόφαση του Δημάρχου. 
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Β. Την σύσταση Ομάδας Εθελοντών στο Δήμο, με την επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών 

Δήμου Φαρκαδόνας». 

 

1. Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου 

επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος που 

θα δημοσιευτεί από το Δήμο. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί «Μητρώο 

Εθελοντών Δήμου Φαρκαδόνας» στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων 

υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα. 

 

2. Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών, είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών 

σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική 

προστασία, o καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, η ανακύκλωση, η προστασία του 

περιβάλλοντος, ο πολιτισμός, η παιδεία, ο αθλητισμός, κλπ. 

 

3. Έδρα της Ομάδας Εθελοντών είναι η Δημοτική Κοινότητα Φαρκαδόνας. Στα πλαίσια 

της λειτουργίας της Ομάδας Εθελοντών, μπορούν να λειτουργούν αποκεντρωμένες 

Ομάδες Εθελοντών στις έδρες των Δημοτικών Κοινοτήτων, υπό την εποπτεία των 

κατά τόπους Προέδρων των Κοινοτήτων υπό τον έλεγχο του Γραφείου Εθελοντών. 

 

4. Ο Δήμος δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων 

της Ομάδας Εθελοντών.  

 

Γ. Υπεύθυνος της Ομάδας Εθελοντών είναι ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας. 

 

Μειοψήφησε ο κ. Θωμόπουλος Απόστολος (ψήφισε λευκό). 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 144/2015.  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

Καραμάνος Ηλίας  1. Μπότη-Στεργίου Ελένη 

  2. Μπαγιώτης Μιχαήλ 

  3. Ζαφείρης Ευάγγελος 

  4. Θωμάς Κωνσταντίνος 

  5. Χαλκιάς Δημήτριος 

  6. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος 

  7. Νικολός Κοσμάς 

  8. Κοσμάς Κωνσταντίνος 

  9. Μέμηλας Ιωάννης 

  10. Μακρυνιώτης Γεώργιος 

  11. Αγγέλης Βασίλειος 

  12. Αναγνώστου Ιωάννης 

  13. Γάτσιου Παναγιώτα 

  14. Μακρής Γεώργιος 

  15. Νεοφώτιστος Αθανάσιος 

  16. Θωμόπουλος Απόστολος 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Καραμάνος Ηλίας 
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