
 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Η/Ο κάτωκι υπογραφόμεν......................................................................................................... 

Κάτοικοσ..................................................................................................................................... 

Διεφκυνςθ κατοικίασ................................................................................................................. 

Τθλ. Επικοινωνίασ...................................................................................................................... 

Email: ......................................................................................................................................... 

Δθλϊνω με τθν παροφςα ότι επικυμϊ και δζχομαι να ςυμμετάςχω εκελοντικά ςτισ δράςεισ 

εκελοντιςμοφ *Πολιτική Προςταςία (Δαςοπροςταςία, Σειςμόσ, Πανδθμία, Πυρκαγιά, Θεομθνίεσ, 

Ομάδεσ Γειτονιάσ κ.α.), Κοινωνικζσ Υπηρεςίεσ (Συλλογι, μεταφορά, τακτοποίθςθ, διανομι ΤΕΒΑ, 

ςυλλογι ροφχων, παιχνιδιϊν, βιβλίων, φαρμάκων για ευπακείσ οικογζνειεσ και ιδρφματα - 

Εκελοντισ Γείτονασ), Πράςινο (Δενδροφφτευςθ, φροντίδα πάρκων, παρτεριϊν, νθςίδων, 

περιφροφρθςθ - φφλαξθ - επιτιρθςθ παιδικϊν χαρϊν και ακλθτικϊν χϊρων, πότιςμα, εξωραϊςμόσ, 

αναβάκμιςθ χϊρων, κακαριςμόσ), Ανακύκλωςη (Συλλογι ανακυκλϊςιμων ειδϊν, ςυνεργαςία με 

Σχολεία - αιςκθτικι παρζμβαςθ με ανακυκλϊςιμα υλικά), Πολιτιςμόσ (Υποςτιριξθ βιβλιοκικθσ, 

διανομι φυλλαδίων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, βοθκθτικζσ εργαςίεσ ςε εκδθλϊςεισ, διαλζξεισ - 

Εκμάκθςθ χοροφ, γυμναςτικισ, δθμιουργία χορωδίασ, καλλιτεχνικά - εικαςτικά), Αθλητιςμόσ, 

Παιδεία (Κοινωνικό Φροντιςτιριο), Ομάδεσ Υγείασ (λιψθ δείγματοσ για δράςεισ με το Όραμα 

Ελπίδασ), Αδζςποτα Ζώα] . 

Επίςθσ δθλϊνω και αποδζχομαι ότι: 

- Δεν υφίςταται ςχζςθ εργαςίασ ι ζργου μεταξφ εμοφ και του Διμου. Δεν εντάςςομαι ςτο 

ζμμιςκο προςωπικό ι ςτουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ του Διμου και ωσ εκ τοφτου ουδεμία 

απαίτθςθ ι δικαίωμα ζχω ζναντι αυτοφ. 

- Ουδεμία απαίτθςθ χρθματικι ι άλλθσ αποηθμίωςθσ ζχω ζναντι του Διμου λόγω τθσ 

ανάλθψθσ των ανωτζρω αναφερόμενων εργαςιϊν και τθσ εκελοντικισ μου προςφοράσ ςε 

αυτιν. 

- Το υλικό που ο Διμοσ κα μου παράςχει για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν που αναλαμβάνω 

κακϊσ και τα παραγόμενα αποτελζςματα και προϊόντα αυτϊν ανικουν αποκλειςτικά και 

μόνον ςτον Διμο και ωσ εκ τοφτου δεν ζχω κανζνα δικαίωμα (ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των πνευματικϊν) χριςθσ, δθμοςίευςθσ, πϊλθςθσ ι άλλο επί αυτϊν. 

- Μετά το πζρασ τθσ εκελοντικισ μου εργαςίασ υποχρεοφμαι να επιςτρζφω το υλικό που μου 

ζχει δοκεί για το λόγο αυτόν ςτον Διμο. 

- Κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ των εκελοντικϊν εργαςιϊν που αναλαμβάνω, οφείλω να 

τθρϊ τα χρονικά πλαίςια που μου ζχουν τεκεί από τον Διμο και να ακολουκϊ τισ ςχετικζσ 

υποδείξεισ και οδθγίεσ που μου δίνονται. 

- Ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να με παφςει από τισ αρμοδιότθτεσ μου ι να αφαιρζςει τμιμα 

των εκελοντικϊν εργαςιϊν που αναλαμβάνω. 

- Κανζνα άλλο δικαίωμα ι απαίτθςθ ζχω ζναντι του Διμου Βόλβθσ. 

- Ενθμερϊκθκα και ςυμφωνϊ με τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα του 

Διμου Βόλβθσ, που επικαιροποιθμζνθ βρίςκεται διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 

Βόλβθσ (https://www.dimosvolvis.gr). Η ςυγκατάκεςθ μου δφναται να αρκεί με ςχετικι 

διλωςι μου αποςτζλλοντασ ςχετικό μινυμα ςτο dimos@dimosvolvis.gr . Η άρςθ τθσ 

ςυγκατάκεςθσ μου δεν κίγει τθν νομιμότθτα τθσ επεξεργαςίασ. 

- Επικυμϊ τζλοσ τθ λιψθ τθσ βεβαιϊςεωσ και ςυςτατικισ επιςτολισ από τον Διμο Βόλβθσ 

για τθν εκελοντικι ςυμμετοχι μου.  

 

Δήμοσ Βόλβησ 

 

 

Η/Ο ΔΗΛΟΥΣΑ/ΩΝ 

https://www.dimosvolvis.gr/
mailto:dimos@dimosvolvis.gr

