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ΠΡΟΣ: ΜΜΕ 

Δελτίο Τύπου 
Θέμα: Ενεργοποίηση  Αίτησης Εθελοντή-Εθελόντριας  

Σας ενημερώνουμε, ότι τo Τμήμα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Λαμιέων, σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας - Εθελοντισμού του Δήμου, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενθάρρυνσης, 

υποστήριξης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αξία και την σημασία του 

Εθελοντισμού, ενεργοποιεί την Αίτηση Εθελοντή-Εθελόντριας. 

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η ενδυνάμωση του Εθελοντικού Κινήματος και η 

μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ενεργών πολιτών στις εθελοντικές δράσεις που 

προγραμματίζει για το επόμενο διάστημα ο Δήμος μας. 

Παράλληλα στοχεύει με τη λειτουργία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας - Εθελοντισμού 

του Δήμου, ως συντονιστικού οργάνου για τέτοιου είδους δράσεις, πέρα από τον συντονισμό 

και την αμφίπλευρη ενημέρωση και στήριξη, να αναλάβει τη δημιουργία μητρώου, την 

εκπαίδευση των ομάδων στους διαφόρους τομείς ενδιαφέροντος και να διασφαλίσει την καλή 

συνεργασία μεταξύ των φορέων που θα το απαρτίζουν.  

Ο Δήμος Λαμιέων, έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, ότι είναι πρωτοπόρος στον τομέα του 

Εθελοντισμού, έχοντας αναγνωρίσει την κοινωνική σημασία της εθελοντικής προσφοράς και 

δράσης, συνεχίζει να στηρίζει και να ενθαρρύνει δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν 

και ενισχύουν τον εθελοντισμό τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο, γιατί 

Εθελοντισμός σημαίνει «νοιάζομαι για τους άλλους» και σαν ιδέα συμβάλλει στην 

καταξίωση του Ανθρώπου.  

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενδυνάμωσης μιας κοινωνίας αλληλεγγύης και 

συνοχής στην πόλη μας, καλούμε τους συμπολίτες μας να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, 

ώστε όλοι Μαζί, να συμβάλλουμε στην μετεξέλιξη της κοινωνίας, σε κοινωνία αλληλεγγύης. 

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί με τους παρακάτω τρόπους : 

• Με την αποστολή της αίτησης ηλεκτρονικά  στο  e-mail : info@lamia-city.gr  

• Με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης προς: Δ/νση Σχεδιασμού Οργ. & Πληρ. , 

Τμήμα Διαφάνειας & Η.Δ. – Τ.Π.Ε. Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού Λαμία, Τ.Κ. 35100 

• Με Fax στο 2231351044 Τμήμα Διαφάνειας & Η.Δ. – Τ.Π.Ε. 

• Με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 2231351094 

Από το Γραφείο Τύπου 
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