ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται
μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή προγραμμάτων και
αναλαμβάνεται:
• προς όφελος της κοινότητας και του εθελοντή
• με την ελεύθερη βούληση του ίδιου του εθελοντή και χωρίς
καταναγκασμό
• χωρίς οικονομική αμοιβή, και
• μόνο σε θέσεις που προορίζονται για εθελοντές.
Αρχές του Εθελοντισμού
• Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινωνία και τον εθελοντή
• Η εθελοντική εργασία δεν αμείβεται
• Ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα επιλογής
• Ο εθελοντισμός είναι ένας νόμιμος τρόπος με τον οποίο οι πολίτες
μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους
• Ο εθελοντισμός είναι ένα μέσο να αντιμετωπίζουν τα άτομα ή οι ομάδες
τις ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες
• Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που εκτελείται μόνο σε μη
κερδοσκοπικούς τομείς
• Ο εθελοντισμός δεν υποκαθιστά την αμειβόμενη εργασία
• Οι εθελοντές δεν παίρνουν τη θέση αμειβόμενων υπαλλήλων, ούτε
συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της εργασίας αμειβόμενων
υπαλλήλων
• Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον
πολιτισμό των άλλων
• Ο εθελοντισμός προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα
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ΣΚΟΠΟΣ
Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Δήμου
Βάρης (στο εξής χάριν συντομίας Ε.Ο.), αποτελεί ένωση εθελοντών
που βασιζόμενοι στις παραπάνω αναφερόμενες αρχές του
εθελοντισμού, σκοπό έχουν να συνδράμουν στη προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας καθώς και στην ενεργή
παρέμβαση αποτροπής και καταστολής καταστροφών από δασικές
πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ. όπως και την αντιμετώπιση άλλων
φυσικών καταστροφών
(σεισμοί, ζημίες από ακραία καιρικά
φαινόμενα κλπ).
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.
Η Ε.Ο. αποτελείται από δύο κλάδους:
Δασοπροστασία
1. Δασοπυρόσβεση
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.
1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΓΣ)
Αποτελεί το κυρίαρχο όργανο της Ε.Ο. που αποφασίζει τους στόχους, τον
τρόπο δράσης και εν γένει τη πολιτική της Ε.Ο. σύμφωνα με τις κοινά
αποδεκτές αρχές του εθελοντισμού.
Η Τακτική ΓΣ συγκαλείται 2 (δυο) φορές ετησίως, πριν και μετά από την
αντιπυρική περίοδο (1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου) και εκτάκτως όποτε
κριθεί αναγκαίο.
Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου η ΓΣ
συγκαλείται μόνο εάν τούτο κριθεί απολύτως αναγκαίο.
Η ΓΣ συγκαλείται από τη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) ή όταν το ζητήσει
ενυπόγραφα τουλάχιστον το 20% των τακτικών μελών της Ε.Ο.
Η ΓΣ έχει απαρτία όταν παρουσιασθεί το 50+1 των τακτικών μελών. Σε
περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ συγκαλείται εκ νέου στον ίδιο τόπο εντός
15 ημερών με όσα τακτικά μέλη παρουσιασθούν.
Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία (51%) με
εξαίρεση την απόφαση για τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού,
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οπότε χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων τακτικών
μελών.
Δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ έχουν τα τακτικά μέλη ενώ τα δόκιμα μέλη
παρευρίσκονται με δικαίωμα λόγου.
Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία δι΄ ανατάσεως
των χεριών.
Εξαίρεση αποτελεί η εκλογή της ΔΕ η οποία γίνεται με μυστική
ψηφοφορία.
Με ευθύνη της ΔΕ τηρείται βιβλίο πρακτικών της ΓΣ το υπογράφεται
από τα παρόντα στη ΓΣ μέλη της ΔΕ και το προεδρείο της ΓΣ.
2. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΕ)
Η ΔΕ συντονίζει τη δράση της Ε.Ο. μεταξύ των ΓΣ και αποτελείται από 5
(πέντε) τακτικά μέλη και 2 (δυο) αναπληρωματικά.
Μέλη της ΔΕ μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη που διαθέτουν σχετική με
το αντικείμενο εμπειρία και διακρίνονται για το ήθος, τη συνέπεια και τη
προσφορά τους στους σκοπούς και τη δράση της Ε.Ο.
Η θητεία της ΔΕ είναι 2 (δυο) χρόνια.
Η ΔΕ εκλέγεται από τα τακτικά μέλη κατά τη διάρκεια της ΓΣ με
μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ευθύνη της Εφορευτικής
Επιτροπής η οποία επίσης εκλέγεται από τη ΓΣ.
Ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για
την εκλογή των μελών της ΔΕ.
Η ΔΕ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και επιπλέον όποτε
τούτο κριθεί αναγκαίο.
Η ΔΕ έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον 3 (τρία) από τα 5
(πέντε) τακτικά μέλη της. Οι αποφάσεις της ΔΕ λαμβάνονται με φανερή
ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών της.
Η ΔΕ κατά τη πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση προβαίνει σε
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της.
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2.1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ
η Διοικούσα Επιτροπή:
• Τηρεί τα πρακτικά της ΓΣ
• Τηρεί το αρχείο της Ε.Ο.
• Τηρεί τα βιβλία των βαρδιών και των συμβάντων και εν γένει
όλων των σχετικών με τη δραστηριότητα της εγγράφων
• Ενημερώνει τους κατά νόμο αρμόδιους φορείς για τη δράση της
κατά τα προβλεπόμενα
• Ορίζει τις βάρδιες (δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης), τους
υπευθύνους βάρδιας κλπ.
• Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ο., του
Πυροφυλάκειου και των επικοινωνιών.
• Έχει την ευθύνη για τον εξοπλισμό που έχει στη κατοχή της η
Ε.Ο., τη προμήθεια των υλικών και τηρεί βιβλίο απογραφής των.
• Έχει την ευθύνη για το πλήρη εξοπλισμό των οχημάτων και τη
συντήρηση τους καθώς και για τις όποιες τεχνικές εργασίες του
πυροφυλακείου.
• Εκπροσωπεί την Ε.Ο. στις επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς
(ΔΗΜΟΣ, ΓΓΠΠ, ΠΥ, ΣΠΑΥ κλπ.), καθώς και στις διάφορες
εκδηλώσεις.
• Μεριμνά για τη συμμετοχή των μελών (τακτικών και δόκιμων) σε
επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο και γενικότερα
μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών.
• Έχει την ευθύνη του πειθαρχικού ελέγχου και επιβάλει τις
προβλεπόμενες από το παρόντα Κανονισμό ποινές.
ΜΕΛΗ
Μέλος της Ε.Ο. μπορεί να γίνει κατόπιν αιτήσεως του κάθε άτομο που
επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε στο κλάδο της
δασοπροστασίας ή στη δασοπυρόσβεση στο μέτρο που δύναται και
επιθυμεί και δέχεται τις αρχές του εθελοντισμού και τον παρόντα
Κανονισμό.
Η δύναμη της Ε.Ο. αποτελείται από τα μέλη τα οποία διακρίνονται σε
τακτικά και δόκιμα.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τακτικά μέλη είναι τα ιδρυτικά μέλη της Ε.Ο. και όσα έχουν κλείσει
τουλάχιστον ένα έτος ενεργούς προσφοράς στην Ε.Ο.
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Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι καθώς και δικαίωμα
ψήφου στις παντός είδους διαδικασίες της Ε.Ο.
ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ
Είναι τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει ένα έτος ως μέλη της Ε.Ο.
Συμμετέχουν στη ΓΣ της Ε.Ο. με δικαίωμα λόγου χωρίς δικαίωμα
ψήφου.
Με τη συμπλήρωση ενός έτους το δόκιμο μέλος γίνεται τακτικό υπό τη
προϋπόθεση ότι συμμετείχε ενεργά στη δραστηριότητα της ομάδας
(βάρδιες, δενδροφυτεύσεις, άλλες δραστηριότητες προστασίας του
δάσους κλπ.). Τούτο επικυρώνεται από τη ΔΕ στη πρώτη της συνεδρίαση
μετά τη συμπλήρωση έτους στη Ε.Ο. του δόκιμου μέλους.
Οι εθελοντές πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος που διαθέτουν
τη σχετική πιστοποίηση εντάσσονται, κατόπιν αιτήσεως τους, στην Ε.Ο.
ως τακτικά μέλη.
Άτομα ηλικίας 15 – 18 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ε.Ο.
πρέπει να προσκομίσουν έγγραφη έγκριση του κηδεμόνα τους, δύνανται
δε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά στο τομέα της
δασοπροστασίας.
Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να προσφέρουν ως πυροφύλακες υπό την
προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από ενήλικο μέλος της Ε.Ο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο.
Οι βάρδιες κάθε Τομέα (Δασοπροστασία, Δασοπυρόσβεση) ορίζονται το
αργότερο μέχρι τη Κυριακή για την επόμενη εβδομάδα και οι εθελοντές,
ανάλογα με το είδος της επιλογής τους (Δασοπροστασία ή
Δασοπυρόσβεση) θα φέρουν την ανάλογη ενδυμασία.
Ο Επικεφαλής Πυροφυλακείου είναι ο επιχειρησιακός υπεύθυνος της
Ε.Ο. και επικεφαλής βάρδιας και έχει ως καθήκον να ορίζει τις βάρδιες
της υπηρεσίας.
Ο Επικεφαλής πυροφυλακείου και βάρδιας θα εναλλάσσεται κάθε
εβδομάδα μεταξύ των μελών της ΔΕ και σε περίπτωση κωλύματος των
μελών της ΔΕ, μεταξύ των εμπειρότερων μελών της Ε.Ο.
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Επικεφαλής οχήματος ορίζεται ο εμπειρότερος εθελοντής με ευθύνη του
επικεφαλής βάρδιας.
Καθήκον των εθελοντών είναι και η συντήρηση των χώρων (όχημα,
φυλάκιο και τηλεφωνικό κέντρο) καθώς και ο καθαρισμός των
οχημάτων και του εν γένει εξοπλισμού τους μετά από κάθε φωτιά κλπ.
ΣΤΟΛΗ
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Γαλάζιο μπλουζάκι με σήμα «Εθελοντική
Δασοπροστασία Βάρης» και γαλάζιο καπελάκι.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ: Μπλε πυροσβεστική στολή και μπλε καπέλο, άρβυλα και
γάντια.
Η στολή της δασοπυρόσβεσης καθώς και όλος ο εξοπλισμός σκοπό
έχουν τη προστασία της σωματικής ακεραιότητας του εθελοντή κατά την
επιτέλεση του καθήκοντος.
Οι εθελοντές επιτρέπεται να φέρουν τη στολή μόνο κατά τη διάρκεια
της υπηρεσίας τους στην Ε.Ο. και σε διάφορες σχετικές εκδηλώσεις,
εκπαιδεύσεις κλπ. όταν τούτο επιβάλλεται.
ΣΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Εθελοντική Ομάδα διαθέτει δικό της σήμα ως κατωτέρω

και θα τίθεται ως χαρακτηριστικό στη στολή και στα έγγραφα της Ε.Ο.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
Παρ΄ ότι η προσφορά των μελών της Ε.Ο γίνεται σε εθελοντική βάση,
λόγω της φύσης του επιτελούμενου έργου (επικινδυνότητα) είναι
αναγκαίο ο εθελοντής να επιδεικνύει την ανάλογη συμπεριφορά.
Ως πειθαρχικά παραπτώματα των μελών θεωρούνται:
•
•

Εγκατάλειψη βάρδιας – θέσεως χωρίς ενημέρωση του κέντρου
Άσκοπη μετακίνηση οχήματος
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Άσκοπη και κακή χρήση μέσων επικοινωνίας
Οικειοποίηση ή καταστροφή υλικών της Ε.Ο.
• Χρήση της ιδιότητας και αντιποίηση αρχής για προσωπικό όφελος
• Απρεπή συμπεριφορά προς τα μέλη της Ε.Ο. και το κοινωνικό
σύνολο εν γένει.
•
•

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΟΙΝΕΣ
Πειθαρχικός έλεγχος και ποινές επιβάλλονται από τη ΔΕ κατά
πλειοψηφία. Η ποινή της διαγραφής επικυρώνεται στη πρώτη ΓΣ που θα
συγκληθεί μετά την επιβολή της ποινής.
Οι ποινές που επιβάλλονται είναι:
1. Προφορική Επίπληξη
2. Γραπτή Επίπληξη
3. Διαγραφή

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε
στη Γενική Συνέλευση της 24 Ιανουαρίου 2010.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Ε.Ο. Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Δήμου Βάρης
ΓΣ Γενική Συνέλευση
ΔΕ Διοικούσα Επιτροπή
ΔΗΜΟΣ Δήμος Βάρης
ΓΓΠΠ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
ΠΥ Πυροσβεστική Υπηρεσία
ΣΠΑΥ Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης του Υμηττού
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