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Αφίδνες Μαϊος 2018 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: 
 
Είναι η «οποιαδήποτε μη αμειβόμενη και μη υποχρεωτική εργασία, που σημαίνει το χρόνο που 
αφιερώνουν οι άνθρωποι χωρίς αμοιβή σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο 
ενός οργανισμού ή απ’ευθείας προς άλλους ανθρώπους εκτός του νοικοκυριού τους». 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/-ΝΤΡΙΑ: 
 
Εθελοντής είναι ο ενεργός πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς τις γνώσεις του, τον ελεύθερο 
χρόνο του για κοινωφελή σκοπό προς όφελος άλλων, λειτουργώντας με αλτρουισμό και 
γενναιοδωρία, χωρίς ανταλλάγματα. 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 
 
Ο εθελοντισμός ως εργασία: 
 
α. Περιλαμβάνει   δραστηριότητες   που   παράγουν   αγαθά   /   υπηρεσίες   και συνεισφέρουν 
σε περιεχόμενο με ουσιαστική αξία στον παραλήπτη αυτής (της εργασίας), η οποία και 
παρέχεται σε έναν ελάχιστο και μετρήσιμο χρόνο 
β. Είναι μη αμειβόμενη εργασία, σε χρηματική αξία ή σε είδος, μπορεί όμως να προβλέπεται 
περιορισμένη αμοιβή ή αποζημίωση για περιπτώσεις που προκύπτει δαπάνη την οποία 
επιβαρύνθηκε ο εθελοντής ή για να αντισταθμίσει βασικά έξοδα που έχει πραγματοποιήσει 
γ. Είναι μη υποχρεωτική, προκύπτει από την αυτόβουλη συμμετοχή, χωρίς έννομη συμμόρφωση 
ή παροχή της υπό πίεση ή εντολή 
δ. Είναι άμεση διενεργείται δε, όχι μόνο μέσω των εθελοντικών οργανώσεων, αλλά και 
απευθείας από άτομα (άτυπος ή άμεσος εθελοντισμός), ιδιαίτερα σε περιπτώσεις περιοχών 
όπου η υλοποίηση τέτοιων δράσεων δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί από οργανώσεις (είτε δε 
δρουν σε αυτή είτε δεν εξασφαλίζουν τη ζητούμενη παροχή / υπηρεσία) 
ε. Πραγματοποιείται με στόχο την ωφέλεια τρίτου, δηλαδή ατόμου εκτός του νοικοκυριού ή της 
οικογένειας του εθελοντή. 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
 
Η Εθελοντική Ομάδα Δήμου Ωρωπού δασοπροστασίας-Δασοπυρόσβεσης   έχει συσταθεί-
ανεξάρτητα από το σκοπό και τις δράσεις – με σαφή στόχο την προώθηση του Εθελοντισμού 
άμεσα ή έμμεσα μέσα από τις δράσεις της ή για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται 
εθελοντική εργασία.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: 
 
Ο εσωτερικός κανονισμός αποτελεί πρακτικό οδηγό, δεδομένης της απουσίας σαφούς νομικού 
πλαισίου για την εθελοντική εργασία, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, για όσους 
ενδιαφέρονται να συνδεθούν με τον εθελοντισμό. Ως εκ τούτου παρέχει την απαιτούμενη 
ενημέρωση και πληροφόρηση προς τους ενδιαφερόμενους εθελοντές για τις ενιαίες 
κατευθυντήριες γραμμές και τους κοινούς στόχους ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία 
περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισμό, η ενίσχυση και αναγνώριση των εθελοντικών 
δραστηριοτήτων, η ευαισθητοποίηση για την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού σε τοπικό 
επίπεδο και η σύνδεση της ατομικής ευθύνης και της προσωπικής προσφοράς με την 
συλλογικότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ. 
 
Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των αρχών του 
εθελοντισμού, με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων σε κάθε Δήμο, με την περίπτ. γ' της παρ. 3 του 
άρθρου 214 του Ν.3463/06. 
 
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 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 83 και την παρ.5 του άρθρου 84 του 
Ν.3852/2010. 
 
 
Σήμερα οι περισσότεροι Δήμοι έχουν εντάξει τον εθελοντισμό ακολουθώντας διάφορες 
πρακτικές: 
 
• Με τον ορισμό υπηρεσίας, η οποία έχει την αρμοδιότητα για την οργάνωση και τον έλεγχο της 
εθελοντικής ομάδας. 
• Διοργανώνοντας εθελοντικές δράσεις, σαν αποτέλεσμα της υιοθέτησης νέων πρακτικών 
λειτουργίας, μετά την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010, οι οποίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο κοινωνικών δραστηριοτήτων των Δήμων ή λειτουργούν αυτοτελώς. 
 
Σκοπός της εθελοντικής Ομάδας του Δήμου Ωρωπού θα είναι, γενικώς η ανάπτυξη της 
εθελοντικής δράσης, του πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει της δράσης που διέπεται από 
αλτρουιστικά, φιλανθρωπικά αισθήματα και της προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. 
 
Η Δημοτική Εθελοντική Ομάδα θα προσφέρει εθελοντικά, δια μέσου των μελών της, υπηρεσίες 
σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, o 
καθαρισμός παραποτάμιων και κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η προστασία του 
περιβάλλοντος κλπ. 
 
Μέλη της εθελοντικής ομάδας του Δήμου Ωρωπού μπορούν να είναι κάτοικοι και δημότες του 
Δήμου ή μη οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από τη σχετική εκδήλωση 
ενδιαφέροντος που θα δημοσιεύσει ο Δήμος. Έδρα της Ομάδας θα είναι η πόλη του Ωρωπού. 
Στα πλαίσια της λειτουργίας της Δημοτικής Ομάδας Εθελοντών μπορούν να λειτουργούν και 
αποκεντρωμένες Ομάδες Εθελοντών στις έδρες των Τοπικών Κοινοτήτων. 
Την ιδιότητα του Εθελοντή αποκτούν άτομα ηλικίας 18 έως 55 ετών. 
Οι εθελοντές    πριν αναλάβουν την εκτέλεση πυροσβεστικών καθηκόντων εκπαιδεύονται   
θεωρητικά   και   πρακτικά   από   υπαλλήλους   του   Πυροσβεστικού Σώματος ή από 
πιστοποιημένους εθελοντές με πολυετή εμπειρία.Μετά από την περάτωση της εκπαίδευσης και 
αφού πιστοποιηθεί από τους εκπαιδευτές τους η διαγωγή τους και η ικανότητα τους, οι 
εκπαιδευθέντες εφοδιάζονται με ειδική πιστοποίηση, που βεβαιώνει την ιδιότητα τους και 
αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. Κατά την διαδικασία αυτή ο εθελοντής μπορεί να επιλέξει την 
ειδικότητα του (π.χ. δείκτης, αυλοφόρος κλπ). Τέλος κατά τη διάρκεια της αρχικής τους 
εκπαίδευσης και μέχρι την επίδοση της πιστοποίησης οι εθελοντές είναι δόκιμοι. 
 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: 
 
Το Μητρώο Εθελοντών είναι η βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα 
ανανεώνονται διαρκώς πληροφορίες σχετικές με όσους έχουν την επιθυμία να παρέχουν 
εθελοντική εργασία στο Δήμο. Αποτελεί δηλαδή τη δεξαμενή εθελοντών ή άλλως την Τράπεζα 
Εθελοντών που θα χρησιμοποιηθούν στους διάφορους τομείς των εθελοντικών δράσεων 
σύμφωνα με τις επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους. Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά 
δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι 
το επιθυμούν. 
 
Αξιοποιώντας την Δημοτική Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης ο Δήμος 
Ωρωπού θα επικεντρωθεί στον Τομέα του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 
 
Στην Ομάδα Εθελοντών Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης του Δήμου Ωρωπού θα 
υφίσταται Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος.  Ο Πρόεδρος θα είναι υπεύθυνος για την προσωπική 
υποστήριξη των εθελοντών και θα διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία της ομάδας. 
 
Ο Πρόεδρος καθώς και ο/η Δήμαρχος ή ο/η αρμόδιος/α Αντιδήμαρχος θα αποτελούν το κεντρικό 
συντονιστικό όργανο, αρμοδιότητα του οποίου θα είναι η κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος 



Εθελοντικής Δράσης και ο σχεδιασμός των εθελοντικών δράσεων ή ακόμα και ο ανασχεδιασμός 
τους ύστερα από εκτίμηση των δεδομένων και των αναγκών. 
 
Ο Πρόεδρος μαζί με τους επικεφαλής των ομάδων εθελοντών Δημοτικής ή Τοπικής ενότητας θα 
συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να σχεδιάζουν τις εθελοντικές δράσεις 
που προτίθεται να πραγματοποιήσουν. Στις συνεδριάσεις αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν και οι εθελοντές. Οι επικεφαλής των τομέων στη συνέχεια θα εισηγούνται τις 
εθελοντικές δράσεις στον Πρόεδρο προκειμένου αυτό να προβεί στην υλοποίηση τους καθώς και 
στην κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Εθελοντισμού. 
 
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των εθελοντικών δράσεων θα διενεργείται έρευνα, ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα και με σχετικό ερωτηματολόγιο, το εύρημα της οποίας θα καθορίζει τις 
εθελοντικές δράσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 
 
Στο   Μητρώο   Εθελοντών   Πολιτικής   Προστασίας   μπορούν   να   ενταχθούν   οι Εθελοντικές 
Οργανώσεις που αποτελούν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, καθώς και ομάδες προσώπων που από τη συστατική τους πράξη προκύπτει ότι 
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οποίων ο 
σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας. 
 
Για την ένταξη Εθελοντικής Οργάνωσης στο ανωτέρω Μητρώο απαιτείται η ένταξη μέρους ή του 
συνόλου των μελών τους ως Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, ονομαστικά απαριθμούμενων. 
Κάθε εθελοντής μπορεί να είναι μέλος μιας μόνο ομάδας, η οποία αναγράφεται στην κάρτα 
εθελοντή. 
 
3. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
κατηγορίες δράσεων, με σκοπό την ενίσχυση των αρμόδιων για καθεμία από αυτές κρατικών 
φορέων: 
 
α) Δασοπροστασία (επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και 
καθαρισμοί της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου), 
β) Δασοπυρόσβεση, 
γ) Έρευνα και διάσωση, 
δ) Πρώτες βοήθειες, 
ε) Παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, 
στ) Οργάνωση και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από καταστροφές / αρωγή 
στους πληγέντες μετά από καταστροφές, 
ζ) Τηλεπικοινωνίες (αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες) και 
η) Οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης πολιτών. 
 
4. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες δράσεων 
της προηγουμένης παραγράφου ή σε δράσεις πρόληψης και προετοιμασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη την επιστημονική ή επαγγελματική κατάρτισή τους ή την πιστοποιημένη εκπαίδευση και 
εμπειρία τους. Στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, οι 
Ειδικευμένοι Εθελοντές δεν εντάσσονται στις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, όταν 
έχουν την ιδιότητα μέλους ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας ή όπου 
η δράση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί σε ατομικό επίπεδο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ: 
 
Κάθε εθελοντής που επιθυμεί να  ενταχθεί στην εθελοντική ομάδα του Δήμου Ωρωπού 
Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης ακολουθεί την εξής διαδικασία: 
 

- Συμπληρώνει τη δήλωση - αίτηση για την παροχή εθελοντικής εργασίας, στην οποία 
δηλώνει μεταξύ άλλων και τον τομέα που προσιδιάζει στα ενδιαφέροντά του 

 
- Εφόσον  εξετάσει, υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση  -  συμφωνία παροχής εθελοντικής 

εργασίας 
 
Τα ανωτέρω τα καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού. 
 
Στη συνέχεια ο εθελοντής πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρία με τον επικεφαλής του 
Συντονιστικού Οργάνου  προκειμένου να τεκμηριωθεί το ενδιαφέρον του και να εξειδικευθεί το 
πρόγραμμα παροχής εθελοντικής εργασίας στην Δασοπροστασία, Δασοπυρόσβεση. 
Ταυτόχρονα καταγράφεται στο Μητρώο Εθελοντών. Τα προσωπικάΔεδομένα των εθελοντών 
είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. 
 
Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας δύνανται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον 
τριετία ή υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, 
εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
 
Α. Μιλούν με επάρκεια την ελληνική γλώσσα. 
 
Β. Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εξαίρεση από την 
προϋπόθεση είναι δυνατή μόνο αν ασκούν καθήκοντα που δεν απαιτούν επίπεδο γνώσεων 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
 
Γ.  Δεν  διώκονται  και  δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  εγκλήματα  που  αποτελούν κωλύματα για 
την πρόσληψη στο Δημόσιο. 
 
Δ. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Όσον αφορά το ανώτερο 
όριο ηλικίας, σε περίπτωση που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, αυτό δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος, ενώ, προκειμένου   για   δράσεις   
πρόληψης   και   αποκατάστασης,   δεν   θα   πρέπει   να υπερβαίνουν το εξηκοστό πέμπτο 
(65ο) έτος της ηλικίας τους. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές,  οι  οποίοι  δεν  εμπλέκονται  ενεργά  σε  
δράσεις  πεδίου,  μπορούν  να παρέχουν τη συνδρομή τους χωρίς όριο ηλικίας. 
 
Ε. Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική υγεία ή υγεία που να επιτρέπει την άσκηση των 
δράσεων για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντών, καθώς και καλή ψυχική υγεία. 
 
Στ. Έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Εθνική Σχολή Πολιτικής 
Προστασίας ή από άλλο αναγνωρισμένο από αυτήν φορέα ή από πιστοποιημένους εθελοντές με 
πολυετή εμπειρία . 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
 
• Ο εθελοντισμός είναι θέμα επιλογής. 
• Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα. 
• Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό όλων των 
ανθρώπων. 
• Ο εθελοντισμός είναι ένας θεμιτός τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες της κοινωνίας τους. 
• Ο εθελοντισμός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο άτομα ή ομάδες μπορούν να εκφράσουν 
ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες. 
• Ο  εθελοντισμός  είναι  μια  δραστηριότητα  που  επιτυγχάνεται  μόνο  σε  μη κερδοσκοπικό 
πλαίσιο. 
• Η εργασία των εθελοντών είναι άμισθη. 
• Ο εθελοντισμός δεν είναι υποκατάστατο της αμειβόμενης εργασίας.• Οι εθελοντές δεν 
αντικαθιστούν τους αμειβόμενους εργαζόμενους και δεν αποτελούν απειλή για την εργασιακή 
τους ασφάλεια. 
• Ο εθελοντής αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο και δράση 



ΓΕΝΙΚΕΣ     ΑΡΧΕΣ     ΠΟΥ     ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ     ΚΑΤΑ     ΤΗΝ     ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ: 
 
Ο Δήμος οφείλει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος ώστε να υποστηρίξει τον εθελοντή κατά τη 
διάρκεια της εθελοντικής εργασίας. 
• Ο  Δήμος  εγγυάται  ασφαλείς  και  αξιοπρεπείς  συνθήκες  εργασίας  για  τον εθελοντή καθ’ 
όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. 
• Ο  Δήμος  παρέχει  στον  εθελοντή  την  κατάλληλη  προσωπική  υποστήριξη σχετικά με τα 
καθήκοντά του ενώ ο επικεφαλής του τομέα διευκολύνει την ενσωμάτωσή του στον οργανισμό 
και είναι αποδέκτης για τα τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα. 
• Ο  Δήμος  διασφαλίζει  ότι  κάθε  εθελοντική  δραστηριότητα  -  εργασία  που αναλαμβάνουν οι 
εθελοντές θα τους προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και 
ικανότητες για την εξέλιξή τους μέσα από διαδικασίες μη τυπικής και ανεπίσημης μάθησης. 
• Ο Δήμος έχει την ευθύνη να καταρτίσει τον εθελοντή, εφόσον αυτό απαιτείται και κρίνεται 
απαραίτητο. 
• Ο Δήμος θεσπίζει διαδικασίες επιβράβευσης των εθελοντών και πιστοποιεί την εργασία των 
εθελοντών οι οποίοι λαμβάνουν πιστοποιητικό εθελοντικής εργασίας και συστατική επιστολή. 
• Ο επικεφαλής του τομέα ελέγχει τη συμπεριφορά των εθελοντών οι οποίοι οφείλουν να 
επιδεικνύουν την ανάλογη συμπεριφορά. 
• Ο  επικεφαλής  εκάστου  τομέα  μπορεί  και  οφείλει  να  εισηγηθεί  προς  τον Πρόεδρο ή 
Αντιπρόεδρο την παύση των αρμοδιοτήτων του εθελοντή (ήτοι τη διαγραφή του εθελοντή από το 
Μητρώο Εθελοντών) εφόσον αυτός: 
Α. Επιδεικνύει απρεπή συμπεριφορά προς τα μέλη της εθελοντικής ομάδας και του κοινωνικού 
συνόλου εν γένει. 
Β. Οικειοποιείται ή και καταστρέφει υλικά του Δήμου ή. 
Γ. Χρησιμοποιεί την ιδιότητα και προβαίνει σε αντιποίηση αρχής για προσωπικό όφελος, 
Δ. Παραβαίνει τις αρμοδιότητές του. 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ: 
• Να   διατηρεί   και   να   προσέχει   για   την   προσωπική   του   υγιεινή   και καθαριότητα. 
• Να μεριμνά για την συντήρηση του εξοπλισμού και της επιχειρησιακής του ενδυμασίας  και  να  
είναι  ενδεδυμένος  σύμφωνα  με  το  πρωτόκολλο  της Ομάδας. 
• Να φέρει πάντα μαζί του το σακίδιο με τα ατομικά μέσα προστασίας του . 
• Να σέβεται τον συνάδελφο του . 
• Να παρακολουθεί τις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις της Ομάδας. 
• Να παρουσιάζεται κατ΄ελάχιστον 4 φορές για 3 ώρες το μήνα ή να καλύπτει 
12 ώρες βαρδιών κατά την διάρκεια του εκάστοτε μήνα. 
• Ο εθελοντής θα διακρίνεται βάσει της γενικότερης διαθεσιμότητάς του, της εμπειρίας του και 
της αρχαιότητας του στην ιεραρχία της ομάδας. 
• Να τηρεί την τάξη, την καθαριότητα  των οχημάτων του κέντρου. 
• Να μη δρα αυτοβούλως, κυρίως σε επιχειρησιακό επίπεδο, και να ακολουθεί τις οδηγίες των 
οργάνων της Ομάδας. 
• Η ετήσια οικονομική εισφορά για της ανάγκες του συλλόγου 30,00€ 
 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ: 
Της Ομάδας Εθελοντών Δήμου Ωρωπού   Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης, έχουν 
οριστεί με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος. Με το 
αριθμ.14/17-05-2017 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. 
Αριθμός Απόφασης 135/2017 Θέμα: «Ορισμός Πρόεδρου και Αντιπρόεδρου της Ομάδας 
Εθελοντών του Δήμου Ωρωπού» 
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 
Ο Επιχειρησιακός    Συντονιστής έχει σαν αντικείμενο την εκπαίδευση, την επιχειρησιακή 
ετοιμότητα (βάρδιες, βάρδιες επιφυλακής, οχήματα) των εθελοντών και σωστή λειτουργία της 
Ομάδας.   Να φροντίζει και να οργανώνει τα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των 
εθελοντών. Για οτιδήποτε πρόβλημα προκύπτει ενημερώνει τον Πρόεδρο ή εάν αυτό είναι 
αδύνατον τον Αντιπρόεδρο. Αφού πάρει την έγκριση του Προέδρου, σχεδιάζει και πραγματοποιεί 
ενέργειες που αφορούν την εκπαίδευση της ομάδας. Αποφασίζει για την επιχειρησιακή εμπλοκή 
της Ομάδας σε συμβάν κατά τη κρίση του καθώς και μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο ή 
τον Αντιπρόεδρο της Ομάδας.  Εν ώρα συμβάντος υπεύθυνος για την ομάδα είναι αυτός και όλοι 
υπακούουν στις εντολές του. . Είναι υπεύθυνος για την ομαλή εικόνα της ομάδας προς τα έξω 



και σχεδιάζει όλα τα έντυπα υλικά που βοηθούν στην ενημέρωση της Ομάδας.   Εάν ο Πρόεδρος 
ή ο Αντιπρόεδρος αδυνατεί να εκπροσωπήσει την ομάδα, αναλαμβάνει εκείνος την 
εκπροσώπηση. 
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 
Ο υπεύθυνος Διοικητικού διεκπεραιώνει όλη την γραφειοκρατική εργασία. Είναι υπεύθυνος μόνο 
για την γραφική εργασία και ενημερώνει για οτιδήποτε έχει παρθεί απόφαση και αφορά την 
Εθελοντική Ομάδα, όλα τα μέλη της. Ενεργεί πάντα για το συμφέρον της Ομάδας και έχει υπό 
την εποπτεία του την αλληλογραφία των μελών της ομάδας και τρίτων προσώπων.. Ορίζει τους 
εθελοντές σε υπηρεσία πυρκαγιάς και τηλεφωνητή. Κατά τον ορισμό της υπηρεσίας πυρκαγιάς 
ορίζονται αναλυτικά ποιος εκτελεί χρέη επικεφαλής, βοηθού επικεφαλής και οδηγού οχήματος. 
Ο υπεύθυνος Διοικητικού έχει σαν αντικείμενο να σχεδιάζει και να ενημερώνει όλα τα 
εμπλεκόμενα μέλη της Ομάδας για την εργασία που πρόκειται να κάνουν, την ώρα και τον τόπο. 
Βγάζει το εβδομαδιαίο ή το μηνιαίο πρόγραμμα. Ότι αλλαγή προκύπτει την διεκπεραιώνει και 
μόνο όταν αυτό δεν είναι εφικτό ενημερώνει τον Πρόεδρο. 
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 
Ο υπεύθυνος εγκαταστάσεων, υλικών και μηχανημάτων έχει σαν αντικείμενο την καλή λειτουργία 
των υλικών και μηχανημάτων. Πάντοτε ότι παραδώσει σε μέλος της ομάδας κάνει χρεωστικό. 
Μετά από κάθε συμβάν ενημερώνει τον Πρόεδρο για την κατάσταση των υλικών και 
μηχανημάτων. Τυχόν ολοσχερής καταστροφή του υλικού ή μηχανήματος γίνεται διαγραφεί 
εγγράφως αυτού και παραδίδεται στον Πρόεδρο. Είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει την 
λειτουργία των υλικών και των μηχανημάτων, καθώς επίσης   να κρατά βιβλίο υλικών και 
μηχανημάτων. Φροντίζει για την καθαριότητα της εγκατάστασης των υλικών και μηχανημάτων με 
την βοήθεια των εθελοντών. Μεριμνά για την διαρκή ετοιμότητα οχημάτων και μηχανημάτων και 
για την επισκευή των παρουσιαζόμενων βλαβών. 
 
 
ΒΑΡΔΙΑ ΒΑΣΗΣ: 
Ο Εθελοντής της ομάδας που εκτελεί Βάρδια Βάσης πρέπει να είναι έμπειρος στις επικοινωνίες 
(εκπομπή-λήψη-ακρόαση ασυρμάτου). Να είναι γνώστης όλων των δασικών χώρων πρόσβασης 
οχημάτων, ύπαρξης κρουνών. Είναι υπεύθυνος για την σωστή υπηρεσία βάρδιας 
πυροφυλάκων, κινητών περιπολιών, ενημέρωση των επικεφαλής της ομάδας άμεσης 
επέμβασης καθώς και των μελών της ομάδας σε περίπτωση συμβάντος και τον συντονισμό 
τους. Σε περίπτωση συμβάντος κρίνει και αποφασίζει αν χρειάζεται βοήθεια στην Βάση. 
Φροντίζει για την καθαριότητα της Βάσης.   Για οποιοδήποτε πρόβλημα που θα ενημερωθεί είτε 
για μέλος της ομάδος είτε  για  πρόβλημα  τόσο  στο  όχημα  ή  στον  εξοπλισμό  ,  άμεσα  
ενημερώνει  τον αρμόδιο υπεύθυνο. 
 
 
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 
Σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις και προσόντα ή 
μπορούν να τα αποκτήσουν μετά από σχετική εκπαίδευση: 
α. - Καλή κατάσταση της υγείας. 
β. - Κατοχή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης (τουλάχιστον ένα από τα 
άτομα της περιπολίας) για δύο χρόνια. 
γ. - Γνώσεις μηχανολογίας αυτοκινήτου (4Χ4). 
δ. - Γνώσεις χρήσης πυροσβεστικών μέσων. 
ε. - Γνώσεις αντιμετώπισης και καταστολής δασικών πυρκαγιών, ασφάλειας και προφύλαξης. 
ζ. - Γνώσεις χειρισμού βοηθητικών μέσων, όπως αλυσοπρίονα, φορητές αντλίες κ.α. 
η. - Γνώσεις χειρισμού μέσων επικοινωνίας και τρόπου επικοινωνίας (ασύρματοι κ.λ.π.) 
Η εκπαίδευση, ενημέρωση για τα παραπάνω γίνεται σε επίπεδο ομάδας από το Πυροσβεστικό 
Σώμα το οποίο δίνει και την ανάλογη πιστοποίηση ή από πιστοποιημένους εθελοντές με 
πολυετή εμπειρία . Επίσης γίνονται δεκτές και πιστοποιήσεις από άλλους φορείς (βεβαιώσεις 
παρακολούθησης σεμιναρίων, πτυχία κ.λ.π.) και λαμβάνεται υπ΄ όψιν   η επαγγελματική 
ενασχόληση και η κατάρτιση του κάθε εθελοντή.



ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ: 
Η εκκίνηση αλλά και το πέρας της περιπολίας γίνεται από την Βάση της Ομάδας. Γίνεται   
έλεγχος   τόσο   του   οχήματος   (κατάσταση   ,   καύσιμα       κ.λ.π.),   του πυροσβεστικού 
εξοπλισμού (καύσιμα αντλίας, νερό δεξαμενής, σωλήνες, αυλούς, κ.λ.π.) και των βοηθητικών 
μέσων (ασύρματος, κιάλια, φακός, προσωπίδα κ.λ.π.). Το εκάστοτε   πλήρωμα/βάρδια   
υποχρεωτικά   οφείλει   να   τηρεί   το   βιβλίο   ελέγχου οχήματος.   Αν πριν ή κατά την διάρκεια 
του ελέγχου προκύψει κάτι σοβαρό (π.χ. απώλεια εξοπλισμού ή βλάβη) ενημερώνεται ο 
Υπεύθυνος για την συντήρηση των υλικών της Ομάδας. Εφόσον το πλήρωμα αμελήσει για την 
διαδικασία αυτή και διαπιστωθεί απώλεια εξοπλισμού του οχήματος το εκάστοτέ πλήρωμα 
οφείλει να το αντικαταστήσει.     Η περιπολία δεν ξεκινά ποτέ με ένα άτομο. Για οποιοδήποτε 
πρόβλημα παρουσιαστεί σε μέλος της Ομάδας ενημερώνεται η Βάση. Με την εκκίνηση της 
περιπολίας γίνεται ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέσω ασυρμάτου. Αν κατά την 
διάρκεια της περιπολίας χρειαστεί επέμβαση, αυτό γίνεται και ταυτόχρονα ενημερώνεται η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Βάση της Ομάδας. Αν κατά την διάρκεια περιπολίας 
παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα τόσο στο όχημα όσο και στον εξοπλισμό ενημερώνεται 
άμεσα η Βάση. 
 
 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ: 
Η Ομάδα δύναται να τηρεί νυχτερινές καθώς και 24ώρες βάρδιες επιφυλακής. Οι σταθμοί οι 
οποίοι θα παραμένουν σε επιφυλακή όλο το 24ώρο ή κατά τη διάρκεια της νύχτας οφείλουν 
εγκαίρως να ενημερώσουν την τελευταία βάρδια κέντρου και τον επιχειρησιακό επικεφαλής. 
Ο επιχειρησιακός επικεφαλής θα ενημερώσει με γραπτό μήνυμα (viber) για   τα οχήματα και 
πληρώματα επιφυλακής. 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ: 
• Οι  σταθμοί  παραμένουν  σε  24ωρη  ακρόαση  ασυρμάτου  (ή  για  το  χρονικό διάστημα που 
έχουν δηλώσει εφόσον έχουν καθορίσει ώρα έναρξης και λήξης της επιχειρησιακής τους 
επιφυλακής) και βρίσκονται απαραίτητα σε άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα. 
• Οι  σταθμοί  υποχρεωτικά  οφείλουν  να  είναι  σε  ακρόαση   

α) στο κανάλι της Ομάδας  
β) στο κανάλι V10 του Π.Σ. 

 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ: 
1. - Επικεφαλής πληρώματος πυροσβεστικού περιπολικού οχήματος δασών. 
2. - Επικεφαλής πληρώματος πυροσβεστικού δικύκλου, περιπολίας δασών. 
3. - Οδηγού πυροσβεστικού περιπολικού οχήματος δασών. 
4. - Μέλους πληρώματος πυροσβεστικού περιπολικού οχήματος δασών. 
5. - Πυροφύλακα. 
6. - Μέλους πεζοπόρου τμήματος. 
7. - Οδηγού πυροσβεστικού οχήματος εξόδου πυρκαγιάς ή διάσωσης. 
8. - Μέλους πληρώματος πυροσβεστικού οχήματος εξόδου πυρκαγιάς ή διάσωσης. 
9. - Οδηγού πυροσβεστικού οχήματος που διατίθεται για προληπτική πυροπροστασία-
Πυρασφάλεια και προστασία/παροχή βοηθείας. 
10. - Μέλους πληρώματος πυροσβεστικού οχήματος που διατίθεται για προληπτική 
πυροπροστασία-πυρασφάλεια και προστασία/παροχή βοηθείας. 
11.-  Οδηγού  βοηθητικού  οχήματος  (επιβατικά-  I.X.,  επιβατικά  jeep  μεταφοράς 
υλικών/προσωπικού, κλπ). 
12.-Μέλους πληρώματος βοηθητικού οχήματος (επιβατικά-I.X.,    επιβατικά jeep μεταφοράς 
υλικών/προσωπικού, κλπ). 
13.-Τηλεφωνητή Υπηρεσίας. 
14.-Σε κάθε άλλη υπηρεσία που έχει ως σκοπό την ενίσχυση, συμπλήρωση και υποστήριξη του 
πυροσβεστικού επιχειρησιακού έργου και συνδράμει στην ορθή, ομαλή και αποτελεσματική 
λειτουργία της Ομάδας Εθελοντών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΟΙΝΕΣ: 
Στα μέλη της Ομάδας Εθελοντών του Δήμου Ωρωπού, των οποίων η δραστηριότητα αντιτίθεται 
στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Εθελοντικής Ομάδας ή που παρακωλύουν την εκτέλεση 
των αποφάσεων του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των οριζομένων Υπευθύνων    ή 
επιδεικνύουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα της Ομάδας 
Εθελοντών του Δήμου Ωρωπού, επιβάλλετε πειθαρχικός έλεγχος-ποινές ανάλογα με τη 
βαρύτητα της πράξης τους. Παρά ότι η προσφορά των μελών είναι και γίνεται σε εθελοντική 
βάση, λόγω της φύσης του επιτελούμενου έργου-μεγάλη επικινδυνότητα-είναι αναγκαίο ο 
εθελοντής να επιδεικνύει την ανάλογη συμπεριφορά. Υπεύθυνοι για την επιβολή της ποινής είναι 
Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και οι οριζόμενοι Υπεύθυνοι κατά πλειοψηφία. 
Πειθαρχικές ποινές είναι οι ακόλουθες: 
α) Γραπτή επίπληξη. 
β) Η εξάμηνη αναστολή της ιδιότητας του μέλους. 
γ) Προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα έτος. 
δ) Οριστική διαγραφή. 
Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος το πειθαρχικά ελεγχόμενο μέλος καλείται σε 
απολογία και οφείλει να απαντήσει εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της 
κλήσης σε απολογία. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι αποδέχεται τις κατηγορίες. 
Μέλος της Ομάδας Εθελοντών διαγράφεται: 
 
Α. - Αν οι πράξεις του και η διαγωγή του δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα του μέλους της 
ομάδας και ιδιαίτερα μέλη που τελούν διατάραξη, κλοπή υλικού κ.λ.π. 
Β.-Ενεργεί αντίθετα στους σκοπούς ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Υπευθύνων. 
Γ.-Παρεμποδίζει με πράξεις ή παραλείψεις την λειτουργία της Ομάδας. 
Δ. - Αν συκοφαντεί, χλευάζει, βωμολοχεί ή διαδίδει ψευδείς ειδήσεις κατά των μελών ή κατά των 
υπευθύνων της Ομάδας και εμποδίζει έτσι την εύρυθμη λειτουργία. 
Ε. - Αυθαιρετεί κατά την άσκηση των καθηκόντων με αποτέλεσμα να υποκαθίστανται οι 
αποφάσεις και ο συλλογικός τρόπος λειτουργίας της Ομάδας. 
Ζ. - Εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα του. 
Η. Με αίτησή του. 


