
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
Στην Αθήνα, σήμερα την __       __       μεταξύ των:  
 
 
Α.  Της Ένωσης Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Μη κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα με την επωνυμία «Μαζί για το Παιδί», που εδρεύει στην οδό Αγίου 
Θωμά 14, Αθήνα 11527 και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω από τον 
Πρόεδρο κ. Χρήστο Μπαρτσόκα, καλουμένου εφ’ εξής «Το Σωματείο/Η 
Οργάνωση» και  

 
Β.    Του/ης κ........................................................... του ............................,          

(ιδιότητα/φοιτητής κλπ.)______________________ Α.Δ.Τ_________________, 

κατοίκου............................................, καλουμένου/ης εφ' εξής «ο Εθελοντής»  

 
Συνεφωνήθησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  
 
Επειδή «Το Σωματείο/Η Οργάνωση»  έχει αναλάβει τη δημιουργία ενιαίου φορέα για 
την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη Νομικά πρόσωπα 
της Ένωσης και αφορούν στην οικονομική , υλική ,πνευματική και ηθική μέριμνα και 
φροντίδα για τα βρέφη ,παιδιά, εφήβους και νέους, που είτε αναξιοπαθούν είτε είναι 
αντιμέτωποι με μία χρόνια ή σοβαρή ή απειλητική για την ζωή αρρώστια ή 
αντιμετωπίζουν τον θάνατο πολύ αγαπημένου τους προσώπου ή  έχουν νοητική 
υστέρηση, κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία ή ψυχικές διαταραχές ή νοσηλεύονται 
στις εντατικές μονάδες θεραπείας των νοσηλευτικών κέντρων της χώρας μας, καθώς 
και στη ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους και  
 
Επειδή ο Εθελοντής επιθυμεί να προσφέρει εθελοντικές υπηρεσίες στο «Σωματείο/Η 
Οργάνωση»  , συμβάλλοντας έτσι και αυτός/ή στην επιτυχία του εγχειρήματος, 
αποκτώντας παράλληλα και πολύτιμες εμπειρίες,   
 
Για τους λόγους αυτούς, ο Εθελοντής αποφασίζει να προσφέρει και  «Το Σωματείο/Η 
Οργάνωση»  ευγνωμόνως αποδέχεται τις ανιδιοτελώς προσφερόμενες υπηρεσίες του 
Εθελοντή κατά τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:  

 
1. Ο Εθελοντής συμφωνεί να προσφέρει τις εθελοντικές του υπηρεσίες  στο « 

Σωματείο/Οργάνωση»  και μάλιστα στον 

τομέα............................................................................... (μπορεί περαιτέρω να 

εξειδικευθεί και συγκεκριμένο project). «Το Σωματείο/Η Οργάνωση»  θα δικαιούται 

να χρησιμοποιεί τον Εθελοντή και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα κριθεί αναγκαίο για 

τις λειτουργικές της ανάγκες, απαιτουμένης ωστόσο στην περίπτωση αυτή και της 

σύμφωνης γνώμης του Εθελοντή. 

  
2. Το παρόν συμφωνητικό  δεν υπόκειται στις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, ο 

δε Εθελοντής, εκτός των άλλων, δεν υπόκειται σε ωράριο ή σε υποχρέωση συνεχούς 
παροχής των εθελοντικών του υπηρεσιών, δικαιούμενος οποτεδήποτε να 
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αποχωρήσει. Ρητώς, έστω και εκ περισσού, συμφωνείται, ότι ο Εθελοντής δεν 
δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης ή αμοιβής από «Το Σωματείο/Η Οργάνωση»  
για την ανιδιοτελή προσφορά των υπηρεσιών του και συναφώς δηλώνει, ότι ουδεμία 
αξίωση καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης διατηρεί για την 
προσφορά των υπηρεσιών του σύμφωνα με το παρόν ή εξ αφορμής αυτού. 
Σημειώνεται περαιτέρω, ότι ο Εθελοντής δεν δικαιούται, ούτε και διατηρεί 
οποιαδήποτε αξίωση ασφαλιστικής ή άλλης κάλυψης από «Το Σωματείο/Η 
Οργάνωση»  , ανεξάρτητα της τυχόν οικειοθελούς από την τελευταία παροχής της. 

3. Ο τρόπος και ο χρόνος προσφοράς των υπηρεσιών του Εθελοντή θα ορίζονται από 
«Το Σωματείο/Η Οργάνωση»  σύμφωνα με τις ανάγκες της, αλλά πάντοτε και με τη 
σύμφωνη γνώμη του Εθελοντή. 

 
4.  Οι εντολές, οι εγκύκλιες διαταγές και οι πάσης φύσεως ανακοινώσεις «Το 

Σωματείο/Η Οργάνωση»   που ισχύουν για το προσωπικό της, όπως ενδεικτικά σε 
ζητήματα κανόνων δεοντολογίας, τηρήσεως μέτρων ασφαλείας, υποχρεώσεως 
γνωστοποιήσεως φθοράς, απώλειας, κλοπής, βλάβης των μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεών της, ως και τηρήσεως εχεμύθειας, δεσμεύουν και τον Εθελοντή. Ο 
Εθελοντής ενέχεται έναντι του «Σωματείο/Οργάνωση»  μόνο για δόλο ή βαρεία 
αμέλεια.  

 
5. Το παρόν συμφωνητικό  έχει ορισμένη διάρκεια, η οποία αρχίζει την ……………….... 

και λήγει την ......................................, δυνάμενη ωστόσο να καταγγελθεί 

ελεύθερα και κατά πάντα χρόνο από οποιοδήποτε μέρος.  

 
6. Τροποποίηση των όρων του παρόντος ή παράταση της διάρκειας ισχύος του θα 

αποδεικνύονται μόνον εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 
 
Το παρόν συμφωνητικό υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος έλαβε από ένα (1).  

 
 

Οι Συμβαλλόμενοι 
 
 

  Για «Το Σωματείο/Η Οργάνωση»             Ο Εθελοντής  
 
 
 
 
__________________                                                          _______________ 
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