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ΑΙΤΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 

 

 

 

Όνομα:……………………………………………………………….……………………………………..………….. 

Επώνυμο: ……………………………………………………………………………………………………...……… 

Πατρώνυμο: ………………………………………………………………………………………….…………….… 

Διεύθυνση Κατοικίας: ………………………………………………………………………….………….….… 

Δήμος / Ταχυδρομικός Κώδικας:.…………….……………………………………………………..….…. 

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

e-mail: ……………..………………………………………………………………………………………….………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:……………………………………………………………………………………..… 

Κινητό Τηλέφωνο:…..………………………………………………………………………….…………………. 

Facebook / Social Media:……………………………………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο Κηδεμόνα για Επικοινωνία:……..………………………………………………… 

Τηλέφωνο Κηδεμόνα:…...…….…………………………………………………………………………... 

Γραμματικές Γνώσεις και άλλα 

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΙΕΚ – ΟΑΕΔ ΤΕΙ ΑΕΙ 

Τμήμα / Σχολή: 
………………………………………………………………………..…………… 

Ξένες Γλώσσες: 
………………………………………………………………………….…………. 

Χειρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή: 
…………………………………………………………………………………….. 

Άδεια Οδήγησης (γράψτε τον τύπο και την κατηγορία): 
…………………………………………………………………………………….. 
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Τομέας Δράσεων που μπορώ να προσφέρω Εθελοντική Εργασία 
(Μπορείτε να κυκλώσετε - επιλέξετε περισσότερες από μία (1) Δράσεις) 

❖ Σταθμαρχείο της Ονειρούπολης 

❖ Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών της Ονειρούπολης 

❖ Κεντρική Σκηνή 

❖ Το σπιτάκι των μασκότ 

❖ Άλλο (περιγράψτε) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Γράψτε την περίοδο, τις ημέρες και τις ώρες που μπορείτε να προσφέρεται εθελοντικά την 
βοήθειά σας. 

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

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

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

Δηλώνω Υπεύθυνα, ότι προτίθεμαι να προσφέρω εθελοντική εργασία για ορισμένο χρόνο, 
χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, προς εκπλήρωση του ηθικού καθήκοντός μου σαν δημότης/σα του 
Δήμου Δράμας στις εθελοντικές ομάδες που προτίθεται να δημιουργήσει και να οργανώσει στους 
τομείς κοινωνικής αλληλεγγύη - περιβάλλον - πολιτισμός. Η σχέση μου με τον Δήμο Δράμας 
χαρακτηρίζεται ως εξωνομική και δεν παράγεται κατόπιν δικαιοπραξίας ή βάση κανόνων δικαίου και 
δεν επιθυμώ οποιαδήποτε νομικά δικαιώματα και νομικές υποχρεώσεις από αυτήν.  

Δηλώνω Υπεύθυνα, ότι προτίθεμαι να προσφέρω εθελοντική εργασία για ορισμένο χρόνο, 
χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, προς εκπλήρωση του ηθικού καθήκοντός μου σαν δημότης/σα του 
Δήμου Δράμας στις εθελοντικές ομάδες που προτίθεται να δημιουργήσει και να οργανώσει στους 
τομείς κοινωνικής αλληλεγγύη - περιβάλλον - πολιτισμός. Η σχέση μου με τον Δήμο Δράμας 
χαρακτηρίζεται ως εξωνομική και δεν παράγεται κατόπιν δικαιοπραξίας ή βάση κανόνων δικαίου και 
δεν επιθυμώ οποιαδήποτε νομικά δικαιώματα και νομικές υποχρεώσεις από αυτήν.  

 
Επίσης δηλώνω ότι:  
1. Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και 
του Δήμου Δράμας. Δεν εντάσσομαι στο έμμισθο προσωπικό ή στους εξωτερικούς 

συνεργάτες του Δήμου Δράμας και ως εκ τούτου ουδεμία απαίτηση ή δικαίωμα έχω έναντι αυτού. 
2. Αποδέχομαι την επιτήρηση των εξειδικευμένων στελεχών του Δήμου Δράμας. 
3. Θα προσφέρω  ομαδικά και θα συνεργάζομαι με τους άλλους εθελοντές.  
4. Θα αναλάβω τις εργασίες που θα μου αναθέσουν υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου 

Δράμας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από την πλευρά μου. 
5. Μετά το πέρας της εθελοντικής µου εργασίας, υποχρεούμαι να επιστρέφω το υλικό  που 

µου έχει δοθεί. 
6. Κατά την διάρκεια παροχής των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω, θα 

συμμορφώνομαι με τις υποδείξεις των διοργανωτών. 
7.  Ουδεμία απαίτηση χρηματική ή άλλης αποζημίωσης έχω έναντι του Δήμου Δράμας    λόγω 

της ανάληψης  της ανωτέρω εθελοντικής µου προσφοράς. Επίσης  δηλώνω υπεύθυνα, ότι όλα τα 

 

Επάγγελμα 
 

Μαθητής Σπουδαστής Άνεργος Συνταξιούχος  Δημόσιος  Υπάλληλος 

Ιδιωτικός Υπάλληλος Άλλο: ….………………………………………………………………… 
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ανωτέρω προσωπικά µου στοιχεία είναι αληθή και σωστά. 
Γνωρίζω δε, ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στο αρχείο που τηρείται στο Δήμο 

Δράμας και αποδέχομαι το δικαίωμα για χρήση, στατιστικής επεξεργασίας και κοινοποίησης των 
στοιχείων που υποβάλλω µε την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση στο Δήμο Δράμας, σύμφωνα με  το 
νόμο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης, δηλώνω ότι  συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη 
ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία όλων των προσωπικών μου δεδομένων όπως αυτά 
έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου προς τον Δήμο Δράμας για τους παραπάνω λόγους και για το 
παραπάνω χρονικό διάστημα. 

Γνωρίζω δε, το δικαίωμα πρόσβασής μου στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα 
εναντίωσης  στην επεξεργασία τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής μου ανά πάσα  
 

 
Συμφωνώ / Συναινώ                    ΔΕΝ Συμφωνώ / ΔΕΝ Συναινώ 

 
 

Είμαι κάτω των 18 ετών                    Είμαι Ενήλικας 
 
 

Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο 

 

 

 

 

 

Δήμος Δράμας 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25210 48304 

 

Για τους Εθελοντές κάτω των 18 ετών η αίτηση συνυπογράφεται απαραίτητα, 

   από τον γονέα / κηδεμόνα 

Ονοματεπώνυμο Γονέα / Κηδεμόνα: ……………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Γονέα / Κηδεμόνα:.………………………………………………………………… 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Γονέα / Κηδεμόνα:…………………….……………….…………………… 

Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο γονέα / κηδεμόνα 


