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ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ  
«Let’s do it Greece 2016» 

 
 

Προς τοσς Δήμοσς 
 

Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let’s do it Greece 
2016» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων των φορζων, ο ρόλοσ του Διμου είναι 
πολφτιμοσ κακϊσ μπορεί να ςυμβάλλει κακοριςτικά  με δφο βαςικοφσ τρόπουσ: 
 

Α. Υποςτθρίηοντασ τουσ τοπικοφσ φορείσ και τισ εκελοντικζσ ομάδεσ που ιδθ ζχουν 
εκπονιςει ςχζδιο δράςθσ ζτοιμο προσ υλοποίθςθ, παρζχοντασ απαραίτθτο υλικό, 
απαραίτθτεσ διευκολφνςεισ και ενεργό παρουςία. 
 

Β. Oργανώνοντασ μία ι περιςςότερεσ δράςεισ, προςελκφοντασ, αξιοποιϊντασ και 
ενκαρρφνοντασ εκελοντικζσ οργανϊςεισ, ςυλλόγουσ, επαγγελματικοφσ φορείσ, 
ενεργοφσ πολίτεσ και τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ και μακθτικισ κοινότθτασ του Διμου. 
 

Πώσ μπορεί να ςυντονιςτεί θ ςυγκεκριμζνθ ιδζα ςε επτά βιματα: 

 
1. Καταγραφι αναγκών 

 
Ο Διμοσ και οι ενδιαφερόμενοι φορείσ καταγράφουν και χαρτογραφοφν τισ ανάγκεσ 
για κακαριςμό, εξωραϊςμό, αιςκθτικι αναβάκμιςθ και απομάκρυνςθ εςτιϊν ρφπανςθσ. 
Για τθν καταγραφι μπορεί να ηθτιςει τθ ςυνεργαςία εκελοντικϊν, περιβαλλοντικϊν, 
πολιτιςτικϊν, κυνθγθτικϊν, ποδθλατικϊν, ναυτικϊν, κοινωνικϊν και εξωραϊςτικϊν 
ςυλλόγων. Προτείνεται θ θλεκτρονικι αποτφπωςθ ςε χάρτεσ. 
 
2.  Πρόςκλθςθ ςυνάντθςθσ ενθμζρωςθσ και ςυνεργαςίασ 

 
Ο Διμοσ καλεί ςε ςυνάντθςθ ςυνεργαςίασ τοπικοφσ παράγοντεσ, όπωσ εκπροςϊπουσ 
τοπικϊν αρχϊν, εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, εκελοντικϊν οργανϊςεων, εμπορικϊν & 
επαγγελματικϊν ςυλλόγων, πολιτιςτικϊν ςωματείων και περιβαλλοντικϊν ομάδων 
μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Συγκροτείται μία  Ομάδα 
Συντονιςμοφ τθσ δράςθσ από εκπροςϊπουσ των ενδιαφερόμενων φορζων. Προτείνεται 
θ αντιπροςϊπευςθ των πολιτϊν που απαρτίηουν τθν Ομάδα Συντονιςμοφ να είναι: 
Διμοσ- Εκπαιδευτικι Κοινότθτα – Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ- Σφλλογοι. 
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3. Συνάντθςθ εργαςίασ τθσ Ομάδασ Συντονιςμοφ για το τελικό ςχζδιο διοργάνωςθσ 
τθσ δράςθσ 

 
Αποφαςίηεται από κοινοφ  (πάνω ςτον χάρτθ) ποιεσ περιοχζσ-γειτονιζσ κα 
κακαριςτοφν-εξωραϊςτοφν με τθν παρουςία του Διμου,  και  ποιεσ κα είναι οι 
διαδρομζσ που κα ακολουκιςουν οι εκελοντζσ. Επίςθσ τα ςθμεία που χρειάηονται 
μθχανιματα και τεχνικι υποςτιριξθ από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. 
 

4. Περίοδοσ προετοιμαςίασ 

 
α. Ανακοίνωςθ τθσ δράςθσ «Let’s do it Greece 2016» ςτθν τοπικι κοινότθτα μζςα από 
site Διμου, τοπικό τφπο, διαδίκτυο κ.ά. 
 

β. Ανακοίνωςθ τθσ ςυμμετοχισ του Διμου ςτθν Πανελλαδικι Δράςθ  «Let’s do it 
Greece 2016» με ςυνάντθςθ εργαςίασ 
 

γ. Καταμεριςμόσ εργαςιϊν 
 

δ. Καταγραφι και κοςτολόγθςθ απαραίτθτου υλικοφ  πχ 
 χάρτθσ τθσ περιοχισ που κα πραγματοποιθκεί θ δράςθ, 

ςακοφλεσ (άλλο χρϊμα για ανακυκλϊςιμα υλικά), γάντια, νερά, 
εργαλεία (τςουγκράνεσ, τςάπεσ, χλοοκοπτικό μθχάνθμα κλπ), 
μθχανιματα, φορτθγά, απορριμματοφόρα, κάδοι κ.α. 

 φαρμακευτικό υλικό για Πρϊτεσ Βοικειεσ  
 ταμπζλεσ ςθματοδότθςθσ για κάκε περιοχι-διαδρομι-

προτείνεται ταμπζλα Α3 χαρτόνι Let’s do it Greece 2016 + 
τοπωνφμιο + ονομαςία Διμου 

 

ε. Πρόβλεψθ για ατομικό εξοπλιςμό (μπορεί κάκε ζνασ που ςυμμετζχει να ζχει μαηί του 
καπζλο, να φορά πρόχειρα ροφχα, να φζρει τα  γάντια του, να φοράει  άνετα ροφχα και 
 παποφτςια, να ζχει αντθλιακι προςταςία και πόςιμο νερό) 
 

ςτ. Πρόβλεψθ για τθ μεταφορά των ςυμμετεχόντων ςτο ςθμείο τθσ δράςθσ (πχ. με 
δθμοτικά λεωφορεία, ι ποφλμαν ι ςχολικά από κεντρικά ςθμεία του Διμου). 
Μποροφν να κακοριςτοφν και ςυγκεκριμζνα ςθμεία ςυνάντθςθσ για τθ μεταφορά 
εκελοντϊν από τθ μια περιοχι ςτθν άλλθ.  

 
η. Προγραμματιςμόσ υποςτιριξθσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα γραφεία του 
Διμου πχ: 

·    Υπθρεςία κακαριότθτασ: για τθν απομάκρυνςθ των ςυγκεντρωμζνων 
απορριμμάτων, διαχωριςμό των ανακυκλϊςιμων υλικϊν και τθ χριςθ 
μθχανθμάτων και φορτθγϊν για απομάκρυνςθ μπαηϊν και ογκωδϊν 
αντικειμζνων (ςτρϊματα, ψυγεία, ζπιπλα κλπ). Επίςθσ ςχεδιαςμόσ από τθν 
υπθρεςία κακαριότθτασ για τθν ςωςτι διαχείριςθ των απορριμμάτων κατά τθν 
ςυλλογι και απομάκρυνςθ.  
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       Προςπάκεια για τθ διάκεςθ ςτουσ εκελοντζσ δφο χρωμάτων ςακοφλεσ, πχ 

πράςινο και μαφρο, για να γίνεται διαχωριςμόσ ςε ανακυκλϊςιμα και μθ, ςτθν 
πθγι, τθν ϊρα τθσ ςυλλογισ όςο αυτό είναι εφικτό. Για τα ξερά κλαδιά εάν 
υπάρχει μθχάνθμα κρυμμάτιςθσ είναι πολφ χριςιμο να γίνει μια επίδειξθ 
λειτουργίασ ςτουσ κατοίκουσ για να γίνεται αξιοποίθςθ των οργανικϊν 
αποβλιτων αντί για καφςθ. Σθμειϊνεται ότι ςε κάποιεσ περιοχζσ πικανόν να 
χρειάηεται να ζχει προθγθκεί χορτοκοπτικό μθχάνθμα από τισ υπθρεςίεσ του 
Διμου για τθν κοπι των ξερϊν χόρτων (αποψίλωςθ). 

·  Γραφείο Τφπου του Διμου για τθν επικοινωνία με τουσ φορείσ και τουσ 
ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ, τισ ανακοινϊςεισ, τισ ςυναντιςεισ εργαςίασ και τθ 
γραμματειακι υποςτιριξθ των δράςεων (δελτία τφπου, υπενκυμίςεισ, 
θλεκτρονικι αλλθλογραφία κλπ). 

 
 

θ. Συμμετοχι και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ Τοπικϊν Αρχϊν πχ: 
 Τροχαία για τυχόν ανάγκθ παρουςίασ ι τοποκζτθςθσ κϊνων  προκειμζνου οι 

ομάδεσ εκελοντϊν να προςτατεφονται από τθν διζλευςθ των οχθμάτων εάν ο 
κακαριςμόσ γίνεται παραπλεφρωσ δρόμων οδικισ κυκλοφορίασ 

 Δαςαρχείο  για τον κακαριςμό του βουνοφ 
 Λιμεναρχείο για τον κακαριςμό παραλιϊν, βυκοφ κλπ 
 Πυροςβεςτικι Υπθρεςία για τον κακαριςμό δαςικϊν εκτάςεων 

 
κ. Πρόγραμμα εξεφρεςθσ χορθγιϊν - δωρεϊν ςε είδοσ (πχ μπλουηάκια & καπελάκια  
«Let’s do it Greece»με τθν επωνυμία του Διμου και του χορθγοφ, δωρεάν χϊρο ςε 
θμεριςιο τφπο για δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ κ.α 
 

ι. Ενθμζρωςθ για τα μζτρα προςταςίασ και αςφάλειασ που πρζπει να λαμβάνονται 
 
Δραςτθριότθτεσ ευαιςκθτοποίθςθσ πριν τθν υλοποίθςθ: 

 
 Συνεργαςία με τα μζλθ τθσ επιτροπισ διαβοφλευςθσ του Διμου  και 

ενεργοποίθςθ όλων των φορζων και οργανϊςεων του μθτρϊου του Διμου. 
 Ενεργοποίθςθ πολιτϊν μζςα από τθν ιςτοςελίδα και τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ του Διμου, τθν αποςτολι μθνυμάτων, ενθμερϊςεων και 
δθμοςιεφςεων ςτον τοπικό τφπο. 

 Συνεργαςία με τισ περιβαλλοντικζσ μακθτικζσ ομάδεσ των ςχολείων του Διμου 
και με τουσ υπεφκυνουσ  περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Μπορεί να γίνει μία ςυνάντθςθ μαηί τουσ. 

 Ανακοίνωςθ μικρϊν διαγωνιςμϊν ςτα ςχολεία (πχ καταςκευι πάνινθσ τςάντασ 
με ςτόχο τθν μείωςθ του πλαςτικοφ, διαγωνιςμό ςυλλογισ πλαςτικϊν 
καπακιϊν από παραλίεσ κ.α.). 

 Μελζτθ, από κοινοφ με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, προτάςεων αναγνϊριςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ μακθτϊν (πχ κλιρωςθ βραβείων - δϊρων που μποροφν να 
προςφερκοφν από τθν εμπορικι κοινότθτα). 

 Περιοριςμζνοσ αρικμόσ αφιςϊν μποροφν να γίνουν από τα ςχολεία με υλικά 
ανακφκλωςθσ. 

 Διοργάνωςθ ςε κατάλλθλο χϊρο μίασ ζκκεςθσ ‘’trash art’’ με ζργα καλλιτεχνϊν 
ι μακθτϊν καταςκευαςμζνα από ανακυκλϊςιμα υλικά. 
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      Σθμαντικό να τονίςουμε ότι ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τθσ δράςθσ 
 «Let’s do it Greece 2016» ςε κεντρικό επίπεδο δεν κα τυπωκοφν και δεν κα 
μοιραςτοφν φυλλάδια και αφίςεσ, τόςο για οικονομία πόρων όςο και για λόγουσ 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Για το λόγο αυτό υιοκετοφμε τθ μζκοδο τθσ 
θλεκτρονικισ αποςτολισ τουσ και τθν ανάρτθςθσ πανό ςε κεντρικά ςθμεία τθσ 
πόλθσ για τθν ενθμζρωςθ του ςυνόλου των πολιτών. 
 

Ανακοινώςεισ-Προςκλιςεισ ςυμμετοχισ δθμοτών:  

 
Εκτόσ από τθν γραφιςτικι τθσ επιμζλεια, θ πρόςκλθςθ (ζντυπθ ι θλεκτρονικι) 
χρειάηεται  να παρζχει ξεκάκαρθ ενθμζρωςθ για τθν ϊρα ζναρξθσ, για τουσ τόπουσ 
ςυνάντθςθσ και για τουσ προκακοριςμζνουσ χϊρουσ που κα γίνει θ δράςθ αναλόγωσ 
και  το μζγεκοσ, τισ δυνατότθτεσ και τισ καταγεγραμμζνεσ ανάγκεσ του Διμου. Επίςθσ 
είναι καλό να αναγράφεται ο εξοπλιςμόσ που προτείνεται να ζχει ο κάκε εκελοντισ 
μαηί του. Η αναφορά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ καμπάνιασ είναι 
επίςθσ βοθκθτικό ςτοιχείο για όςουσ κζλουν να μάκουν περιςςότερα 

www.letsdoitgreece.org .Χριςιμο κα είναι να ζχει ορίςει ο Διμοσ για κάκε χϊρο 
κακαριςμοφ και ζναν υπεφκυνο φορζα που κα ςυντονίςει τουσ εκελοντζσ ςτθ διάρκεια 
τθσ ςυμμετοχισ. 

 
Η πρόςκλθςθ  προτείνεται να αναρτθκεί: 

o Στθν ιςτοςελίδα και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ του Διμου (να ζχει 
προβλεφκεί ειδικόσ χϊροσ μζςα ςτον διαδικτυακό τόπο, με κζμα «Let’s 
do it Greece 2016» που κα παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ και το ςχζδιο 
δράςθσ που ζχει αποφαςίςει ο  Διμοσ). 

o Στισ ιςτοςελίδεσ και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ  των εκελοντικϊν 
οργανϊςεων, των ςυλλόγων και όλων των άλλων φορζων που 
ςυμμετζχουν.   

o Σε ςθμεία ςυνεςτίαςθσ δθμοτϊν (δθμαρχείο, δθμοτικά κτίρια, χϊρουσ 
άκλθςθσ, πολιτιςτικό κζντρο, ΚΕΠ, ςχολεία, εκκλθςία, ΚΑΠΗ κ.α.). 

o Σε κοινωνικά δίκτυα ςτο διαδίκτυο πχ Facebook,Twitter κτλ. 
o Σε τοπικζσ εφθμερίδεσ, ραδιόφωνο, τοπικι τθλεόραςθ και ςε 

θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ. 
 
 
5. Υλοποίθςθ 

 
o Η Ομάδα Συντονιςμοφ Δράςθσ φκάνει εγκαίρωσ ςτο χϊρο για τθν 

προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ  με τθν ςχετικι 
ςθματοδότθςθ (ταμπζλα Α3 χαρτόνι «Let’s do it Greece 2016» + 
τοπωνφμιο + ονομαςία Διμου) που κα ζχουν μοιραςτεί από τον Διμο 
ςτουσ ςυντονιςτζσ των ομάδων/διαδρομϊν /περιοχϊν 

o Κατανομι και διανομι του υλικοφ 
o Υποδοχι ομάδων και μεμονωμζνων εκελοντϊν 
o Σφντομθ ενθμζρωςθ για τον τρόπο ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ (πχ 

διαχωριςμόσ ανακυκλϊςιμων  ςε άλλο χρϊμα ςακοφλεσ) 
o Συμμετοχι ςτθ δράςθ υπό τθν κακοδιγθςθ και εποπτεία τθσ Ομάδασ 

Συντονιςμοφ 
o Συγκζντρωςθ και φφλαξθ του υλικοφ για επαναχρθςιμοποίθςθ ςε άλλθ 

δράςθ (εργαλεία κλπ) 
 
 

http://www.letsdoitgreece.org/
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6. Αξιολόγθςθ ζργου και Προετοιμαςία επόμενθσ δράςθσ 

 
Συνάντθςθ αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ αλλά και τουσ 
διοργανωτζσ. 

 
7.   Aναγνώριςθ ςυμμετοχισ των εκελοντών  
 
πχ φωτογραφίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ευχαριςτιρια μθνφματα κ.ά. 
                                   
 
Στόχοσ μασ είναι να προβάλλουμε μζςα ςτον Ελλθνικό χώρο αλλά και  διεκνώσ, το καλό 
πρόςωπο τθσ χώρασ μασ. Το πρόςωπο των ανκρώπων που προςπακοφν και 
προςφζρουν κακθμερινά ςτον τόπο τουσ, το πρόςωπο των εκελοντών που 
ςυνεργάηονται ςε κοινι προςπάκεια, το πρόςωπο τθσ χαράσ, τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
δθμιουργικότθτασ. 

 
ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 
 
 

Εκ τθσ Οργανωτικισ Ομάδασ Εκελοντών  

του Let’s do it Greece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


