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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                                                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  αριθμ.  2/19-02-2020  πρακτικό  τακτικής συνεδριάσεως του  Δημοτικού

Συμβουλίου Αγίου Νικολάου 

Αριθμ. Αποφ : 43 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης επιτροπής
                           κοινωνικών θεμάτων και εθελοντισμού Δήμου Αγίου
                          Νικολάου

                                                                                                                   
Στον Άγιο Νικόλαο και στην αίθουσα  “Αντώνης Στρατάκης”  της Περιφερειακής Ενότητας

Λασιθίου  σήμερα  την  19η του  μηνός Φεβρουαρίου ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  18:00

συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, μετά από την

αριθμ.  2287/14-2-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.

Καλογεράκη Γεωργίου, η οποία επιδόθηκε την 14-2-2020 σε καθένα Σύμβουλο, και στον κ.

Δήμαρχο  και  δημοσιεύθηκε  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του

άρθρου 74 του  N. 4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί επί 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν

παρόντες 21, ήτοι :

α/α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλογεράκης Γεώργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καρνιαδάκη Δέσποινα

2. Χουρδάκης Κίμων Ανδριώτης Ιωάννης

3. Χαριτάκης Θωμάς

4. Λεμπίδης Εμμανουήλ

5. Βάρδας Γεώργιος

6. Λουκάκης Γεώργιος

7. Φανουράκη Ευαγγελία
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8. Αλεξάκης Χαρίλαος

9. Μαυρικάκης Ευάγγελος

10.  Φθενάκης Γεώργιος

11. Γάλλου Μαρία – Ναυσικά 

12. Καφφετζάκης Γεώργιος

13. Χαλκιαδάκης Νικόλαος

14. Οικονομάκη Αντωνία

15. Αφορδακός Νικόλαος

16. Μαυρής Αντώνιος

17. Ατσαλάκης Στερεός

18. Μαρίνος Ιωάννης

19. Κοκκίνης Ιωάννης 

20. Φιλιππάκης Γεώργιος

21. Βάρδα Μαρία
        Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  :  1)  Κοκκίνης  Νικόλαος,  2)  Καστελλιανάκης  Κωνσταντίνος,  3)  Πάγκαλος

Νικόλαος  και  4)  Καμινογιαννάκης  Νικόλαος,  αποχώρησαν  πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω έκτακτου γεγονότος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Ζερβός Αντώνιος. Επιπλέον

παραβρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου :

                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαυρικάκης Ιωάννης Βρυσσών
2. Βάρδα Ζαχαρένια Έξω Λακωνίων
3. Δρακωνάκης Ιωάννης Ελούντας
4. Καπαράκης Εμμανουήλ Πρίνας
5. Ραπανάκης Νικόλαος Λούμα
6. Βάρδας Ιωάννης Κρούστα
7. Τσαγκαράκη Άννα Φουρνής
8. Κοκολάκης Κωνσταντίνος
    Έξω Ποτάμων
9. Οικονομάκης Νικόλαος
     Καστελίου
10. Μηναδάκης Ιωάννης Νεάπολης

1. Φιορέντζης Γεώργιος Ζενίων
2. Βλάσσης Αθανάσιος Καρυδίου
3. Συλλιγάρδου Μαρία Λατσίδας
4. Μασσάρος Εμμανουήλ Κριτσάς
5. Παπατζανάκης Γεώργιος Σκινιά
6. Καρυδιανάκης Αναστάσιος Νικηθιανού
7. Ορφανάκης Βασίλειος Αγίου Νικολάου
8. Δρακωνάκη Μαρία Μέσα Λακωνίων
9. Αγγελάκης Δημήτριος Βουλισμένης
10. Ταμπακάκης Στέφανος Αγίου Αντωνίου
11. Λεμπιδάκη Ζαχαρένια Λιμνών
12. Βάρδας Ιωάννης Καλού Χωριού
13. Συσκάκης Κωνσταντίνος Χουμεριάκου
14. Μπεμπελάκης Εμμανουνήλ Βρουχά
15. Κυβερνητάκης Κωνσταντίνος Βραχασίου

              Ο  κ.  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε  την  απαρτία  κήρυξε  την  έναρξη  της

συνεδριάσεως.

                 Εισάγεται προς συζήτηση το 16ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης.     
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Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,

ότι  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4555/2018 συγκροτήθηκε  Δημοτική

Επιτροπή εθελοντισμού – κοινωνικών θεμάτων του Δήμου. 

        Η Δημοτική Επιτροπή εθελοντισμού – κοινωνικών θεμάτων του Δήμου συνεδρίασε στις

17-01-2020  και  συζήτησε  τον  Κανονισμό  ίδρυσης  εθελοντικού  μητρώου  Δήμου  Αγίου

Νικολάου” τον οποίο κατέθεσαν προς έγκριση.

“Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη 1999, ο εθελοντισμός  θεωρείται χρήσιμος όσο ποτέ άλλοτε για την επίλυση

κοινωνικών,  οικονομικών,  πολιτισμικών,  ανθρωπιστικών  και  ειρηνευτικών  ζητημάτων  και  είναι  η  ατομική

συνεισφορά που δεν σχετίζεται με κέρδος, αμοιβή ή καριέρα, αλλά στοχεύει στην ευημερία των συνανθρώπων ή

του συνόλου της κοινωνίας. Η ρίζα της λέξης είναι λατινική (volantas: θέληση).

Εθελοντισμός είναι η αυθόρμητη και ανιδιοτελής προσφορά της ανθρώπινης ενέργειας για την κοινή ευημερία και

αποτελεί δείκτη πολιτισμού μιας κοινωνίας, δεδομένου ότι διαμορφώνει στάση ζωής και αποτελεί αποτελεσματικό

εργαλείο ικανό να διαμορφώσει συνθήκες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Συνδυάζει τα στοιχεία της ελεύθερης βούλησης και επιλογής με την ένταξη σε προγράμματα δράσης και στόχο έχει

την προώθηση του ιδεώδεις του εθελοντισμού και τη δημιουργία κοινωνίας αλληλεγγύης.

Στα πλαίσια της κοινωνικής του αποστολής, ο Δήμος Αγίου Νικολάου επιθυμεί να καταβάλει προσπάθεια για τη

δημιουργία  συνθηκών  τέτοιων  που  να  ευνοούν  τον  εθελοντισμό  καθώς  και  την  ενίσχυση  των  εθελοντικών

δραστηριοτήτων, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται με τη φιλανθρωπία. Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον

ότι τέτοιες δράσεις μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά στην ανάπτυξη των αντίστοιχων δράσεων του Δήμου,

χωρίς, δηλαδή, αυτό να σημαίνει ότι θα υποκαταστήσουν το ρόλο και την αποστολή του.

Εξάλλου εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση του

για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, σκοπός του Μητρώου Εθελοντών του Δήμου Αγίου Νικολάου προτείνεται να είναι η

παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η προστασία της δημόσιας υγείας, η

πολιτική  προστασία,  η  προστασία  του  περιβάλλοντος,  η  ενημέρωση  των  δημοτών  σχετικά  με  προγράμματα

πρόληψης και αγωγής υγείας που εφαρμόζει ο Δήμος κτλ.

Μέλη του Μητρώου Εθελοντών μπορούν να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου επιθυμούν. Για τούτο έχει

δημιουργηθεί  “Μητρώο  Εθελοντών  Δήμου  Αγίου  Νικολάου”στο  οποίο  θα  καταγράφονται  τα  στοιχεία  όσων

υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα, θα τα διαχειρίζεται

το Γραφείο Εθελοντισμού και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι εθελοντές το επιθυμούν.

Η  Νομοθεσία  που  προβλέπεται  για  την  ίδρυση  του  Γραφείου  Εθελοντισμού  και  τη  σύσταση  της  Ομάδας

Εθελοντισμού είναι :

Η Σύσταση του Γραφείου Εθελοντισμού διέπεται από το άρθρο 75 του Ν. 3643/2006 περιπτ. Ιε παράγραφος 6

(Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). Επιπλέον όμως ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) στα κάτωθι άρθρα ορίζει :
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α) στο άρθρο 83 παρ. 3 σχετικό με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητα ότι “...Προωθεί τον

εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Τοπικής Κοινότητα ότι

...” και β) στο άρθρο 84 παρ. 5 σχετικό με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας ότι “...Προωθεί

τον  εθελοντισμό  και  συνεργάζεται  με  ομάδες  εθελοντών  για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  της  Τοπικής

Κοινότητας...”

Ως  εκ  τούτου  και  τα  συμβούλια  των  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 ως άνω νομοθεσία.

Με βάση τα ως άνω, ως Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων & Εθελοντισμού του Δήμου 

Αγίου Νικολάου, εισηγούμαστε:

Α) Την ίδρυση Γραφείου Εθελοντών στο Δήμο Αγίου Νικολάου, με τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Την καταγραφή, χαρτογράφηση, όλων των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, σωματείων, και κάθε άλλου

φορέα που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις.

2. Τη δημιουργία “Μητρώου Εθελοντών”, μέσω μοντέλου ηλεκτρονικής προσέλκυσης, με σκοπό τον καταμερισμό

τους  σε  εθελοντικούς  τομείς  δράσης,  σύμφωνα  με  τις  επιλογές  τους  και  το  διαθέσιμο  χρόνο  τους  (τράπεζα

χρόνου). Τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν

οι ίδιοι το επιθυμούν.

3. Τη στήριξη, τον σχεδιασμό και τη συνεργασία με φορείς δημοσίου τομέα και υπηρεσία του Δήμου και της

πολιτείας  εντός  και  εκτός  γεωγραφικών  ορίων  του  Δήμου  καθώς  και  κάθε  είδους  διαρκών  και  αυτοτελών

εθελοντικών δράσεων και προγραμμάτων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

4.  Το  σχεδιασμό  επικοινωνιακών  προγραμμάτων,  δράσεων  και  πρωτοβουλιών  προσέλκυσης  εθελοντών  σε

συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, το τμήμα Μηχανογράφησης του Δήμου Αγίου Νικολάου, και

τα  ΜΜΕ.

5. Την επιμέλεια ενημέρωσης των πολιτών με σκοπό την ευαισθητοποίηση, ένταξη, συνεργασία και συνέργεια σε

εθελοντικές  δράσεις  μέσω  ενημερωτικών  εντύπων,  ανακοινώσεων  και  λοιπών,  ενεργειών  προβολής  από  το

δικτυακό τόπο του Δήμου Αγίου Νικολάου και κάθε άλλο πρόσφορο και αποτελεσματικό μέσο.

6. Το σχεδιασμό εξειδικευμένης και συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των εθελοντών και εκπαιδευτών.

7. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών ερευνών από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου που αποτιμούν

τις ανάγκες εθελοντικών προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης και υποστήριξης κοινωνικών ομάδων.

8. Την υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων και τη συνδιοργάνωση δράσεων,  εκδηλώσεων και

προγραμμάτων εθελοντισμού στην περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

9. Την κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης εθελοντισμού.

10.  Τη  συνεργασία  του  Δήμου  μας  με  άλλους  Δήμους  και  την  Περιφέρεια  σε  θέματα  αλληλεγγύης  και

εθελοντισμού, ανταλλαγής τεχνογνωσίας,  πληροφόρησης και εμπειριών με τελικό στόχο την ολοκλήρωση ενός
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τοπικού  δικτύου  αλληλεγγύης  στο  οποίο  θα  συμμετέχουν  ως  ισότιμοι  εταίροι  οι  συλλογικές  εκφράσεις  της

κοινωνίας, αλλά και φυσικά πρόσωπα.

Προτείνεται η στελέχωση του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου με ένα υπάλληλο του Δήμου (με

παράλληλα καθήκοντα) ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα οριστεί με σχετική απόφαση του Δημάρχου και

θα συνεργάζεται με την Επιτροπή Κοινωνικών θεμάτων & Εθελοντισμού.

Β) Την λειτουργία του Μητρώου Εθελοντών στο Δήμο Αγίου Νικολάου, με την επωνυμία “Μητρώο Εθελοντών

Δήμου Αγίου Νικολάου”

1.  Μέλη  του  Μητρώου  Εθελοντών  μπορεί  να  είναι  όσοι  κάτοικοι  και  δημότες  του  Δήμου  επιθυμούν  να

υποβάλλουν  αίτηση.  Για  το  σκοπό  αυτό  έχει  δημιουργηθεί  ηλεκτρονικό  “Μητρώο  Εθελοντών  Δήμου  Αγίου

Νικολάου” στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ομάδα.

2. Σκοπός του Μητρώου Εθελοντών Δήμου Αγίου Νικολάου είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών

σε διάφορους τομείς όπως:

ⅰ. Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια,

ⅱ. Δημόσια Υγεία και πρόληψη,

ⅲ. Υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες, 

ⅳ. Πολιτική προστασία & προστασία του περιβάλλοντος,

ⅴ. Πολιτισμός, αθλητισμός & τουρισμός.

3. Έδρα του Μητρώου Εθελοντών είναι η πόλη του Αγίου Νικολάου

4.  Αρμόδιος  για  την  λειτουργία  του  Γραφείου  Εθελοντισμού  καθώς  και  του  Εθελοντικού  Μητρώου  είναι  ο

εντεταλμένος  δημοτικός  σύμβουλος  στον  οποίο  με  απόφαση  Δημάρχου  έχουν  ανατεθεί  καθήκοντα  θεμάτων

Εθελοντισμού

5. Δεν δύναται να υπάρχει καμία οικονομική ή άλλου είδους συναλλαγή μεταξύ του Γραφείου Εθελοντισμού με τα

μέλη του Μητρώου ή με άλλες εθελοντικές οργανώσεις και φορείς.

6.  Οι  δράσεις  του  Μητρώου  δύναται  να  καθορίζονται  σε  ετήσια  βάση  μέσω της  κατάρτισης  προγράμματος

δράσεων το οποίο θα εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο

7. Δύναται να υπάρχουν έκτακτες δράσεις σε επείγουσες και μόνο καταστάσεις (φυσικές καταστροφές, έκτακτα

γεγονότα κ.τ.λ.)

8. Τα μέλη του Μητρώου λαμβάνουν μέρος στις εγκεκριμένες εθελοντικές δράσεις κατόπιν αίτησης τους προς το

γραφείο Εθελοντισμού.

9.  Για κάθε δράση  ορίζεται  από το γραφείο Εθελοντισμού  τριμελής Συντονιστική Επιτροπή Δράσης η οποία

συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Εθελοντισμού και το υποβοηθά στην πραγματοποίηση της δράσης. Η Τριμελής

Συντονιστική Επιτροπή Δράσης ορίζεται από το μητρώο των Εθελοντών & την επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων

και εθελοντισμού, με απόφαση του υπεύθυνου του Μητρώου.

10. Οι εθελοντές  λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής με την ολοκλήρωση της δράσης από το αρμόδιο Γραφείο

Εθελοντισμού.”
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        Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φιλιππάκης Γεώργιος λαμβάνοντας το λόγο από τον κ.

Πρόεδρο είπε  ότι  δεν το ψηφίζει  γιατί  δεν συμφωνεί  με την έννοια του εθελοντισμού

όπως τοποθετείται. Είπε ότι Εθελοντές είμαστε όλοι μας.

        Στη  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ν

αποφασίσουν σχετικά.

        Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του μετά διαλογική συζήτηση

έχον υπόψη του τα παραπάνω σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι    : 

        Εγκρίνει τα πρακτικά συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων

και Εθελοντισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου ως αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό

της παρούσης. 

        Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φιλιππάκης Γεώργιος μειοψηφεί στην απόφαση αυτή

εμμένοντας στην άποψή του.

 

Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφτηκε, ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ
Χουρδάκης Κίμων

             Χαριτάκης Θωμάς

           ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεμπίδης Εμμανουήλ

Βάρδας Γεώργιος

Λουκάκης Γεώργιος

Φανουράκη Ευαγγελία

Αλεξάκης Χαρίλαος

Μαυρικάκης Ευάγγελος

 Φθενάκης Γεώργιος

Γάλλου Μαρία – Ναυσικά 
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Καφφετζάκης Γεώργιος

Χαλκιαδάκης Νικόλαος

Οικονομάκη Αντωνία

Αφορδακός Νικόλαος

Μαυρής Αντώνιος

Ατσαλάκης Στερεός

Μαρίνος Ιωάννης

Κοκκίνης Ιωάννης 

Φιλιππάκης Γεώργιος

Βάρδα Μαρία

    Ακριβές αντίγραφο 

Η Γραμματέας του Δ.Σ. 

Κριτσωτάκη Ελένη 
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