
 

 

 
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

 

Στην……………………………… σήμερα την…………………………………… η εταιρεία Προστασίας 

Ατόμων με αυτισμό Νομού Καστοριάς που εκπροσωπείται από τον/την πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου και ο/η …………………………………………………………………, κάτοικος 

………………………….., οδός ………………………………, κάτοχος του υπ’ αριθμ. …………………….. 

Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από …………………., τηλ.: επικοινωνίας ……………………….., ο/η 

οποίος/α προσφέρθηκε οικειοθελώς και αυτοβούλως να συνεργαστεί με την εταιρεία 

Προστασίας Ατόμων με αυτισμό Νομού Καστοριάς και να προσφέρει αμισθί και ως 

εθελοντής/ντρια τις υπηρεσίες του, συμφώνησαν ότι για να είναι αποτελεσματικό και 

επωφελές το έργο εθελοντών και εθελοντριών πρέπει να καταγραφούν οι όροι και οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες οι εθελοντές/ντριες θα συνεργαστούν με την Εταιρεία, 

αφού έλαβαν υπόψη τους και τα ακόλουθα: 

Η γνώση και η αποδοχή του Κώδικα Δεοντολογίας/ Συμπεριφοράς αποτελεί 

ουσιαστική προϋπόθεση της απασχόλησης των εθελοντών και επιδρά σημαντικά και 

καθοριστικά στην δραστηριότητα / απασχόληση όλων των αυτοβούλως 

απασχολουμένων εθελοντών στην εταιρεία Προστασίας Ατόμων με αυτισμό Νομού 

Καστοριάς, ενώ η δέσμευση τους να συμπεριφέρονται με δεοντολογικό τρόπο, αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την παροχή ποιοτικών εθελοντικών υπηρεσιών. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η εταιρεία Προστασίας Ατόμων με αυτισμό Νομού 

Καστοριάς δεσμεύεται: 

 

 Να σέβεται την προσωπικότητα του εθελοντή / ντριας  

 Να επιμορφώσει το/την εθελοντή/ντρια για να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του με τον καλύτερο τρόπο. 

 Να λάβει υπόψη του, στο μέτρο του δυνατού, τις επιθυμίες του/της εθελοντή/ντριας 

στο έργο που θα του αναθέσει. 

 Να του/της παρέχει τις πληροφορίες και το υλικό που είναι απαραίτητο στο έργο του. 

 Να τον/την καθοδηγεί και υποστηρίζει, με κάθε τρόπο κατά τη διάρκεια του έργου του 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του/της. 



 

 

 

Ο/η εθελοντής/ντρια δεσμεύεται:  

 

 Οι εθελοντές οφείλουν να σέβονται τον κανονισμό λειτουργίας του χώρου όπου 

δραστηριοποιούνται  και να μην παίρνουν πρωτοβουλίες σε ότι αφορά στα παιδιά αν 

προηγουμένως δεν έχουν συνεννοηθεί με τον συντονιστή του χώρου και δεν έχουν 

λάβει την προηγούμενη έγκρισή του. 

 Οι εθελοντές οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα των παιδιών που στηρίζουν και 

και να διαφυλάσσουν τα δικαιώματά τους και επιπρόσθετα να τηρούν απόλυτη 

εχεμύθεια σε όλα τα θέματα που περιέρχονται σε γνώση τους και αφορούν στα παιδιά 

ή/ και στην Εταιρεία.  

 Οι εθελοντές οφείλουν να αποδέχονται και τηρούν τις οδηγίες του συντονιστή του 

χώρου όπου δραστηριοποιούνται για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία του 

χώρου και των παιδιών που εξυπηρετούνται, καθώς και τις γενικές κατευθύνσεις και 

οδηγίες του Δ.Σ. του Συλλόγου και των υπευθύνων αυτού σε κάθε τομέα / δράση. 

 Οι εθελοντές οφείλουν κατά την άσκηση της εθελοντικής τους δραστηριότητας να 

τηρούν το απόρρητο τόσο για τα παιδιά όσο και για θέματα που αφορούν σε αυτά. 

 Οι εθελοντές οφείλουν να συνεργάζονται απόλυτα με τον συντονιστή και να 

αποδέχονται τυχόν αλλαγή στα καθήκοντα / υποχρεώσεις τους ή αλλαγή τόπου 

παροχής της εθελοντικής εργασίας τους. 

 Οι εθελοντές είναι ενήμεροι ότι για λόγους προώθησης του έργου της Εταιρείας, 

ενδέχεται να συλλεχθεί, αποθηκευθεί, χρησιμοποιηθεί, μεταδοθεί και διατεθεί 

περιεχόμενο και υλικό των δράσεων στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εθελοντές και 

αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης περί των πνευματικών τους δικαιωμάτων πάνω 

στο συγκεκριμένο υλικό.  

 Οι εθελοντές συνεισφέρουν με συνέπεια στο χώρο, κατά τις ώρες και ημέρες που έχουν 

εξαρχής συμφωνήσει με τον συντονιστή και καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή 

προσπάθεια να είναι απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. 

 Ο ρόλος των εθελοντών είναι βοηθητικός και διακριτικός και επιδίδονται μόνο στην 

δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που έχουν εξαρχής συμφωνήσει με τον συντονιστή 

του χώρου, χωρίς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τις οποίες δεν έχουν 

ενημερώσει προγενέστερα τον συντονιστή και λάβει την έγκριση και συναίνεσή του. 



 

 

 Οι εθελοντές ενημερώνουν έγκαιρα τον αρμόδιο σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 

λόγο δεν μπορούν να έρθουν κατά τις ημέρες και ώρες που έχουν εξαρχής συμφωνήσει  

με τον συντονιστή του χώρου. 

 Οι εθελοντές ενημερώνουν έγκαιρα τον συντονιστή σε περίπτωση που για 

οποιονδήποτε λόγο πρέπει να διακόψουν την εθελοντική τους προσφορά. 

 Οι εθελοντές οφείλουν να προσκομίζουν / χορηγούν στην Εταιρεία οποιοδήποτε 

έγγραφο τους ζητείται και το οποίο αφορά στο ποινικό τους μητρώο, στην κατάσταση 

της υγείας τους, στην μη δίωξή τους για οποιοδήποτε λόγο και γενικά οποιοδήποτε 

έγγραφο αποσκοπεί στην προστασία της Εταιρείας, των οικογενειών που είναι μέλη και 

των λοιπών εργαζομένων του. 

 Οι εθελοντές θα πρέπει να αποδέχονται συναινετικά τυχόν αίτημα του συντονιστή του 

χώρου, για διακοπή της παροχής της εθελοντικής προσφοράς τους στην περίπτωση 

που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του χώρου και των λοιπών 

δράσεων της εταιρείας. 

 Οι εθελοντές δεν θα πρέπει να στρέφονται – με οποιοδήποτε τρόπο – σε βάρος της 

Εταιρείας, της διοίκησής του και των εργαζομένων του και πρωτίστως σε βάρος των 

οικογενειών που είναι μέλη της Εταιρείας. 

 Οι εθελοντές δεν διεκδικούν / απαιτούν περισσότερα δικαιώματα από αυτά που τους 

χορηγούνται ούτε εμπλέκονται σε τυχόν ανταγωνιστικές ενέργειες σε βάρος του της 

εταιρείας, της διοίκησης και των εργαζομένων του.  

                         

Το παραπάνω κείμενο σκοπό έχει την διασφάλιση και προστασία των δικαιωμάτων των 

οικογενειών που είναι μέλη της εταιρείας και συγχρόνως να περιγραφούν και 

οριοθετηθούν οι προδιαγραφές της συμπεριφοράς και των ενεργειών των ατόμων που 

συνεισφέρουν και συνδράμουν οικειοθελώς και ως εθελοντές στην εταιρεία.  

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                      Ο/Η ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ                                         

 


