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Εθελοντές – Εθελοντικές ομάδες iSea
1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων (Γ.Σ.) της εταιρείας αποφασίζει για την υλοποίηση προγραμμάτων
εθελοντικής εργασίας και τη σύσταση εθελοντικών ομάδων για την υποστήριξη έργων που
υλοποιούνται από την εταιρεία, την εφαρμογή αυτοτελών προγραμμάτων στα πεδία
δραστηριοποίησης της οργάνωσης, ή την υποστήριξη δράσεων επιστημονικής έρευνας και
διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, οικοτόπων ειδών κλπ, καθαρισμών παραλιών, υποβρύχιων
ενδιαιτημάτων, και άλλων περιοχών που υπόκεινται σε ρύπανση.
2. Οι εθελοντές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Συμπληρώνουν και
υπογράφουν ειδικό έντυπο εθελοντικής απασχόλησης, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικοί όροι
απασχόλησής τους.
3. Όλοι οι εθελοντές ασφαλίζονται σε ασφαλιστική εταιρεία για τυχόν ατύχημα κατά τη διάρκεια της
εθελοντικής εργασίας που προσφέρουν στην «iSea».
4. Μέλος, στέλεχος, ή συνεργάτης της εταιρείας αναλαμβάνει την ευθύνη σχεδιασμού, ανάπτυξης και
συντονισμού των προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας, καθώς και κατάρτισης, υποστήριξης και
εμψύχωσης των εθελοντών.
5. Η εταιρεία τηρεί αρχείο των προσώπων που συμμετέχουν στις δραστηριότητές της ως εθελοντές,
σύμφωνα με τις αρχές τήρησης και χρήσης προσωπικών δεδομένων και διατηρεί σχέσεις
ενημέρωσης-επικοινωνίας μαζί τους. Μετά από πρόταση του εκάστοτε υπεύθυνου διαχείρισης
εθελοντών, είναι δυνατόν να εγγραφούν στο Τμήμα Υποστηρικτών της εταιρείας με μειωμένη
συνδρομή που αποφασίζεται κατά περίπτωση, ή τιμητικά, χωρίς ετήσια συνδρομή.
6. Παράλληλα η εταιρεία δύναται να συστήνει τοπικές ομάδες εθελοντών σε πόλεις και περιοχές με
έντονη παρουσία. Η ομάδες αυτές θα έχουν τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών που
συμφωνούν με τους σκοπούς και τις αρχές της εταιρείας.
7. Για τη δημιουργία τοπικής ομάδας εθελοντών θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον 3
εθελοντών σε κάθε τοπική ομάδα και θα απαιτείται έγκριση της Γ.Σ.
8. Η διαχείριση των τοπικών εθελοντικών ομάδων θα γίνεται από το διαχειριστή που θα ορίζεται από
τη Γ.Σ. και θα μπορεί να είναι μέλος, στέλεχος ή συνεργάτης της εταιρείας.
9. Η εταιρεία διατηρεί αρχείο προσώπων που συμμετέχουν σε κάθε εθελοντική τοπική ομάδα
σύμφωνα με τις αρχές τήρησης και χρήσης προσωπικών δεδομένων και διατηρεί σχέσεις
ενημέρωσης-επικοινωνίας μαζί τους. Η συλλογή των στοιχείων των εθελοντών γίνεται από το
διαχειριστή που έχει την υποχρέωση να την ενημερώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ενώ τα
αρχεία βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας.
10. Οι τοπικές εθελοντικές ομάδες της εταιρείας δε φέρουν ευθύνη έναντι των αποφάσεων της Γ.Σ. των
εταίρων

11. Οι τοπικές εθελοντικές ομάδες δύναται να διαλυθούν εφόσον δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της
εταιρείας, δεν πραγματοποιούν δράσεις για ένα (1) έτος ή μετά από αποχώρηση εθελοντών δεν
πληρούν τον ελάχιστο αριθμό εθελοντών (3 εθελοντές). Η διάλυση γίνεται ύστερα από απόφαση της
Γ.Σ.
12. Το Γ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή του να αλλάξει το διαχειριστή μιας τοπικής ομάδας εθελοντών
ενώ η τοπική ομάδα δύναται με επιστολή που συνυπογράφεται από τα 2/3 των εθελοντών της να
ζητήσει από τη Γ.Σ. αλλαγή του διαχειριστή.

