
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 2013 

«Εθελοντισμός είναι 
ο τρόπος που σκεφτόμαστε και 
δρούμε, 
η αυτοδέσμευση μας για έναν 
καλύτερο κόσμο, 
ένα καλύτερο αύριο» 
(ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ – www.ypeka.gr )  

    Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  οποιονδήποτε: 

 επιθυμεί να γνωρίσει από κοντά το φυσικό περιβάλλον του 

Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, 

  να μοιραστεί τις γνώσεις και εμπειρίες του και να συνεργαστεί με  

άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα, 

  να ενημερωθεί και να ενημερώσει με τη σειρά του τους 

επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού, 

  να συμμετάσχει ενεργά στις καθημερινές δραστηριότητες 

διαχείρισης των επισκεπτών και του περιβάλλοντος του Εθνικού 

Δρυμού, 

  να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε τομείς που θα επιλέξει σε 

συνεργασία με τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης. 
 

Για να μπορέσω να συμμετάσχω πρέπει να: 

 Είμαι άνω των 18 ετών 
 Είμαι ασφαλισμένος σε οποιοδήποτε 

ασφαλιστικό φορέα 
 Συμπληρώσω και να στείλω την Αίτηση 

Συμμετοχής και την Υπεύθυνη Δήλωση  
 Έχω γενικά καλή φυσική κατάσταση και αντοχή 

σε πεζοπορικές διαδρομές 
 Δηλώσω πριν την έναρξη του προγράμματος αν 

λαμβάνω οποιουδήποτε είδους φαρμακευτική 
αγωγή  

 

Τι πρέπει να έχω μαζί μου?  

 Άνετα και ανθεκτικά ρούχα 

 Ανθεκτικά ορειβατικά ή αθλητικά υποδήματα 
 Σακίδιο μεταφοράς υλικών 
 Καπέλο 
 Φακό 
 Οποιοδήποτε άλλο υλικό θεωρώ  
       απαραίτητο για την ομαλή διαμονή  
       εντός του Εθνικού Δρυμού 

 

 

 

Τι πρέπει να ξέρω για τη διαμονή μου? 

Θα πρέπει να συμμετέχω ενεργά στις καθημερινές εργασίες 

προετοιμασίας της σίτισης καθώς και συντήρησης και 

καθαρισμού των χώρων που θα διαμένω. Σε όλη τη διάρκεια 

του προγράμματος, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης θα με 

καθοδηγεί και υποχρεούμαι να ακολουθώ πιστά και απαράβατα 

τις οδηγίες τους.  
 

 Τι εξοπλισμό θα μου δώσει ο Φορέας Διαχείρισης ? 

  Ασύρματο ψηφιακό πομποδέκτη 

  Κιάλια – τηλεσκόπιο 

  Βιβλία και ενημερωτικό υλικό  

  Χάρτες της προστατευόμενης περιοχής 

  Καρτελάκια με το ονοματεπώνυμο μου 

Πως θα πιστοποιηθεί η συμμετοχή μου? 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα λάβω 

πιστοποιητικό συμμετοχής 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 
ΣΑΜΑΡΙΑΣ 
Νικολάου Πλαστήρα 10, 73134, Χανιά, Κρήτη 
Τηλ: 28210 - 45570 
Fax: 28210 - 59777 
e-mail: info@samaria.gr 
Internet Site: www.samaria.gr  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ) 
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