
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

  Τόπος – Ηµεροµηνία____________ 

Προς:________________________ 

_____________________________  

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

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

………………………………………………………………………………………… 

Όνοµα:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Όνοµα Πατρός:……………………………………………………………………… 

Ηµεροµηνία  

Γέννησης:…………………………………………………………………………….. 

∆ιεύθυνση κατοικίας:…………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………………… 

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

(Πόλη)…………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:……………………………………………………………… 

E-mail:………………………………………………………………………………… 

 

2. ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

� Γυµνάσιο 

� Λύκειο 

� Τ.Ε.Ι. 

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

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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� Α.Ε.Ι. 

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

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… ………………….. 

� Άλλες Σχολές 

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

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

� 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  
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4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Έχετε συµµετάσχει / Συµµετέχετε σε άλλες εθελοντικές οργανώσεις ή 

δραστηριότητες ? 

� Ναι  � Όχι 

Σε ποιες ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ποιά είναι η δράση σας ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Για πόσο χρονικό διάστηµα ? 

……………………………………………………………………………................... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Πώς σκεφτήκατε να γίνετε εθελοντής - εθελόντρια ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ 

ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : 

 

1.Κοινωνικό Φροντιστήριο � 

• ∆άσκαλος-α Α΄/θµια Εκπαίδευση � 

• Καθηγητής-ια Β΄/θµια Εκπαίδευση � 

• Καθηγητής-ια Ξένων Γλωσσών � 

• Καθηγητής-ια Πληροφορικής � 

2.Κοινωνικό Παντοπωλέιο � 

3.Κοινωνικό Συσσίτιο � 

4.Κοινωνικό Φαρµακείο � 

5.Κοινωνική Ιµατιοθήκη � 

6.Υγεία � 

• Ιατρός � 

•  Ψυχολόγος � 

• Λογοθεραπευτής � 

• Άλλες ειδικότητες � 

7.Πολιτιστικές δράσεις � 

8.Περιβαλλοντικές δράσεις � 

9.Άλλες δράσεις � 
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Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

• Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και σωστά 

• Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραµείνουν στην Οµάδα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης - Εθελοντισµού και θα συµπεριληφθούν στο Μητρώο Εθελοντών του 

∆ήµου ∆άφνης – Υµηττού 

 

 

 

 

 

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 της Οµάδας Κοινωνικής Αλληλεγγύης – 

Εθελοντισµού __________________________________: 

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

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

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

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

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

Επίσης δηλώνω και αποδέχοµαι ότι: 

• ∆εν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου µεταξύ εµού και της Οµάδας Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης - Εθελοντισµού. ∆εν εντάσσοµαι στο έµµισθο προσωπικό ή στους 

εξωτερικούς συνεργάτες του ∆ήµου ∆άφνης - Υµηττού 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 η Οµάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 

Εθελοντισµού θα µπορεί να αναγράφει το όνοµά µου εφόσον το επιθυµώ και µετά από 

δήλωση µου.  

• Το υλικό που η Οµάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Εθελοντισµού θα µου παράσχει για 

την υλοποίηση των εργασιών που αναλαµβάνω καθώς και τα παραγόµενα αποτελέσµατα 

και προϊόντα αυτών ανήκουν αποκλειστικά και µόνον στην Οµάδας Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης – Εθελοντισµού 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 δοθεί για το λόγο αυτόν στην Οµάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εθελοντισµού  
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• Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών εργασιών που αναλαµβάνω, οφείλω να 

ενηµερώνω εγκαίρως σε περίπτωση απουσίας η ακύρωση της προσφοράς εθελοντικής 

µου εργασίας και να ακολουθώ τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που µου δίνονται.  

• Η Οµάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Εθελοντισµού έχει το δικαίωµα να µε παύσει από 

τις αρµοδιότητες µου ή να αφαιρέσει τµήµα των εθελοντικών εργασιών που 

αναλαµβάνω. 

• Κανένα άλλο δικαίωµα ή απαίτηση έχω έναντι του ∆ήµου. 

 

Επιθυµώ τέλος τη λήψη βεβαιώσεως και συστατικής επιστολής από την Οµάδα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης – Εθελοντισµού για την εθελοντική συµµετοχή µου. 

 

∆ήµος ∆άφνης - Υµηττού  …/…/…. 

Η/Ο ∆ΗΛΟΥΣΑ/ΩΝ 

 

 

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 

 

 

          

 

 

 

 

 


