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------- 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. 
Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

2. Έγκριση παροχής Εθελοντικής Εργασίας στον Παιδικό Σταθμό Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος 

Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 
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1. 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2022.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 



 





2. 
Έγκριση παροχής Εθελοντικής Εργασίας στον Παιδικό Σταθμό Ιτέας.  
(Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 75 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα την ενότητα που αφορά την 
Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη προβλέπεται, εκτός των άλλων και “Η προώθηση 
και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία 
τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων 
εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας”. 

2. Την αριθμ. πρωτ. 27321/09-12-2022  αίτηση, της Ευδοξίας Κοκμοτού του Σπυρίδωνος, με 
την οποία ζητά να προσφέρει Εθελοντική Εργασία Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων 
δημιουργίας έκφρασης στον Παιδικό Σταθμό Ιτέας   από 09.00 π.μ. - 13.30 μ.μ. κάθε μέρα 
και την συνημμένη στην αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει 
καμία οικονομική απαίτηση και εν γνώσει της δεν καλύπτεται ασφαλιστικά σε περίπτωση 
ατυχήματος. 

3. Την με Αριθμ. Πρωτ. 27321/14-12-2022 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

4. Το πτυχίο του Πανεπιστημίου Πατρών , Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
, Τμήμα Επιστημών της Εκπ/σης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.  

5. Το γεγονός ότι υπάρχουν λειτουργικά θέματα στις υφιστάμενες δομές του Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης της  Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, 
Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού που μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσα από την 
εθελοντική εργασία πάντα επικουρικά και συμπληρωματικά με τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες του υφιστάμενου προσωπικού. 

6. Το κοινώς παραδεκτό ότι Εθελοντής/τρια είναι ο/η πολίτης εκείνος/η, που προσφέρει 
ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προς όφελος της 
κοινωνίας. Ο εθελοντισμός δεν είναι υποχρεωτικός, δηλαδή στηρίζεται στην αυτόβουλη 
συμμετοχή του ενεργού πολίτη. Όμως, εθελοντής χαρακτηρίζεται και εκείνος που 
συνεισφέρει υλικά αγαθά σε καταστάσεις που αυτά θεωρούνται αναγκαία για την 
κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Στόχος ενός εθελοντή 
είναι η βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, 
εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μίας κοινωνίας.  
 

 

Εισηγούμεθα 

 

1. Να γίνει αποδεκτό το αίτημα της Ευδοξίας Κοκμοτού του Σπυρίδωνος, για προσφορά 
ανιδιοτελούς, εθελοντικής εργασίας Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων δημιουργίας 
έκφρασης στον Παιδικό  Σταθμό Ιτέας από 09.00 π.μ. - 13.30 μ.μ.  κάθε μέρα, χωρίς να 
έχει καμιά οικονομική απαίτηση από το Δήμο Δελφών και εν γνώση της ότι δεν καλύπτεται 
ασφαλιστικά σε περίπτωση ατυχήματος. 



2. Η διάρκεια της Εθελοντικής εργασίας προτείνεται να αρχίσει άμεσα, μετά την λήψη της 
απόφασής μας και να προσφερθεί ως τις 31.07.2023, με τη δυνατότητα να αποχωρήσει 
όποτε η ίδια το επιλέξει. 

3. Θα πρέπει να τηρούνται από την ιδία, όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα 
για τους εργαζόμενους σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

 
 

 

 

 


