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Εισαγωγή για τη Σύνοδο 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με την ιδιότητα που του παρέχει ο 

νόμος 61(1)/2006 ως Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ στην 

Κύπρο, διοργανώνει και φέτος τη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία αποτελεί μία 

πρωτοποριακή πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ που δίνει «φωνή» στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ 

μέσα από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.    

Η ειδική αυτή Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, αποτελείται από 56 εκπροσώπους των 

εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι με την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ της 

Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν την ευκαιρία να προβάλουν τις θέσεις τους για το 

θέμα  της Συνόδου  στην παρουσία αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους. Η επιλογή των 56 

εκπροσώπων της Συνόδου διασφαλίζει την εκπροσώπηση, σχεδόν όλου του φάσματος της 

κοινωνίας των πολιτών. Η Σύνοδος ακολουθεί τις βασικές διαδικασίες της ολομέλειας της 

Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Το θέμα της 6ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών «Εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ» έχει σκοπό 

να αναδείξει διάφορες πτυχές του θέματος ώστε να αναγνωριστεί η σημασία της εμπλοκής 

των νέων στις ΜΚΟ, να εντοπιστούν τα προβλήματα που αποθαρρύνουν τη συμμετοχή τους,  

με στόχο την εισαγωγή μέτρων για ενίσχυση της πρόσβασης και ουσιαστικής ενεργοποίησης 

τους τόσο σε εθελοντικές δραστηριότητες όσο και στη διοίκηση των ΜΚΟ.   Η δημιουργία 

ενεργούς νεολαίας, μέσω του εθελοντισμού, αποτελεί αναμφισβήτητα το μέλλον του τόπου 

μας, και αυτό ακριβώς επιδιώκει η σημερινή Σύνοδος.  Στο Υπόμνημα της Συνόδου 

καταγράφεται σε παράρτημα μια ανασκόπηση της προόδου που έγινε στα αιτήματα των 

προηγούμενων Συνόδων της Κοινωνίας των Πολιτών ώστε να  γίνει προσπάθεια να 

προωθηθούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

Εισαγωγή στο θέμα:  «Εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ» 

Το κυπριακό κράτος έχει μια μακρά παράδοση συμμετοχής των νέων σε σχεδόν όλες τις 

πτυχές της κοινωνίας και συγκεκριμένα στα πολιτιστικά, πολιτικά, κοινωνικά και αθλητικά 

δρώμενα της Κύπρου.  Στη νεολαία συνηθίζουμε να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για την 

απαλλαγή όλων των τραγικών καταστάσεων και συνεπειών (πολιτικών, κοινωνικών, 

οικονομικών) της παλαιότερης και πρόσφατης ιστορίας της Κύπρου.   

Η συμμετοχή της νεολαίας της Κύπρου στους αγώνες του νησιού για την ελευθερία του, όπου 

οι νέοι ανέλαβαν παράτολμες αποστολές, έζησαν το θυελλώδες κλίμα διάφορων εποχών και 

έπεσαν μαχόμενοι για αυτή την ελευθερία, έχει συμβάλει ουσιαστικά στη σύσταση του 

κυπριακού κράτους. Αυτό μας δημιουργεί μεγάλο χρέος να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε 

όλες τις προϋποθέσεις για να έχουν πιο ενεργό ρόλο στο κράτος και για να γίνει για τον κάθε 

νέο βίωμα ο εθελοντισμός, ως μέσο για την περαιτέρω πρόοδο και την ευημερία του.  

Ας προσφέρουμε στη νεολαία ουσιαστικούς τρόπους για την ενεργό συμμετοχή της στα 

δρώμενα της Κύπρου ώστε να της επιτρέψουμε να ζήσει πιο ζωντανά έναν από τους 

πολυτιμότερους θεσμούς της κοινωνίας, τον εθελοντισμό, μέσα από τον οποίο μπορεί να 

δημιουργήσει προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.   Οφείλουμε να δώσουμε αυτή την 

ουσιαστική ευκαιρία στους νέους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να μεγαλουργήσουν 

και να φέρουν αλλαγές.    
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Η συμμετοχή των νέων στις ΜΚΟ 

Η ιστορία μας έχει δώσει πολλά παραδείγματα νέων ανθρώπων που έθεσαν τις βάσεις του 

σημερινού εθελοντικού κινήματος.  Πολλές οργανώσεις που λειτουργούν σήμερα είχαν στο 

πηδάλιο, κατά τη δημιουργία τους, νέους και νέες με όραμα και νέες ιδέες,  που με ετοιμότητα 

έσπασαν τα τότε στερεότυπα και δημιούργησαν ποικίλες οργανώσεις για να αντιμετωπιστούν 

οι ανάγκες της κοινωνίας.  

Οι νέοι σήμερα ηγούνται και δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ πλαίσιο οργανωμένων φορέων 

νεολαίας όπως: στα Κέντρα Νεότητας, Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας, στο 

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και σε άλλες ΜΚΟ αλλά και σε άτυπες ομάδες διαφόρων 

πρωτοβουλιών, σε πολιτιστικούς φορείς, σε τμήματα νέων οργανώσεων και συλλόγων, σε 

φορείς που αναπτύσσουν ειδικές δράσεις, σε κομματικές οργανώσεις νεολαίας κ.ά.  

Οι νέοι όμως δεν πρέπει να περιορίζονται στις τάξεις των οργανώσεων νεολαίας.  Πρέπει να 

τους δώσουμε περισσότερη πρόσβαση και στη μεγάλη τάξη των άλλων οργανώσεων.  Εδώ 

πρέπει να προβληματιστούμε και να διερωτηθούμε.  Ποιοι λόγοι εμποδίζουν τους νέους να 

ενταχθούν στις ΜΚΟ;   Οι βουλευτές της Συνόδου έχουν σημειώσει κάποιες προκαταρκτικές 

θέσεις: 

 Η έλλειψη χρόνου αποτελεί ένα ουσιαστικό πρόβλημα.  Θα μπορούσε να ρυθμιστεί η 

σχετική νομοθεσία για τις άδειες των εργαζομένων που να δίνει την ευκαιρία στους 

εργοδότες να παραχωρούν άδεια σε εργοδοτούμενους όταν πρόκειται για εθελοντική 

εργασία με ρύθμιση των ημερών απουσίας που θα δικαιούνται. 

 Η δυσκολία υλοποίησης μίας νέας ή καινοτόμας/πρωτοποριακής ιδέας, κυρίως λόγω 

ανεπάρκειας οικονομικών πόρων των ΜΚΟ ή και έλλειψης εμπειρίας για εξασφάλιση 

χρηματοδότησης, αποθαρρύνει τους νέους να παραμείνουν σε ΜΚΟ που δεν 

προωθούν και τις δικές τους ιδέες.   Γι’ αυτό χρειάζεται να διαφοροποιηθεί ο τρόπος 

ενημέρωσης για ευκαιρίες χρηματοδότησης πρωτοβουλιών των νέων ώστε να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση και παραμονή τους σε ΜΚΟ. 

 Τα κίνητρα είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα.  Η παροχή κινήτρων και η ασφάλεια των 

εθελοντών από κινδύνους είναι στοιχεία που καθορίζουν τη συμμετοχή των νέων στον 

εθελοντισμό.  

 Το τεχνολογικό χάσμα των γενεών, άλλο ένα εμπόδιο στη συμμετοχή των νέων σε αρκετές 

ΜΚΟ, μπορεί να αντιμετωπισθεί με την εισαγωγή των ψηφιακών εκστρατειών μέσα από 

τα κοινωνικά δίκτυα.   Μέσα από τέτοιου τύπου εκστρατείες θα γίνεται ενημέρωση των 

νέων για τους τρόπους πρόσβασης τους στο εθελοντικό κίνημα καθώς και τις 

ευκαιρίες που υπάρχουν για εθελοντική εργασία.  

Προκειμένου να  εμπεδωθούν  αυθεντικές  νοοτροπίες  που  να οδηγούν σε  πολιτισμική  

μεγέθυνση  της εθελοντικής κοινωνικής δράσης ή συμπεριφοράς των νέων στην κυπριακή 

κοινωνία μέσα από  την  ενεργοποίηση τους σε ΜΚΟ, ανάμεσα σε άλλα, χρειάζεται επίσης:  

 Ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση των φαινομένων ηλικιακών διακρίσεων από 

προηγούμενες γενιές  έναντι  στους  νέους  και  τις  νέες,  καθότι  τέτοια  πρακτική  
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συνήθως  γίνεται αιτία να τους/τις παραγκωνίζει από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και 

να αισθάνονται ότι δεν έχουν λόγο και ρόλο να διαδραματίσουν.  

 Εκτός από το πρόβλημα της ηλικιακής διάκρισης, οι ίδιοι οι νέοι έχουν επιφύλαξη για να 

αναλάβουν ρόλους σε φορείς όταν η πλειονότητα των εμπλεκομένων ανήκει στην 

προηγούμενη γενιά. 

 Ουσιαστικός σχηματισμός προοπτικών για υλοποίηση της ιδέας  σχετικά με  τη 

δημιουργία ενός  σταθερού  εθελοντικού κινήματος  με αυξημένη τη συμμετοχή των νέων,  

μέσα από το  τοπικό σύστημα εκπαίδευσης,  την ένταξη διδακτέων μαθημάτων όπως της 

κοινωνικής αγωγής και προώθηση επιστημονικών συνεδρίων κ.ά. ώστε να συμβάλουν  

στη  μετάδοση  χρήσιμων κοινωνικών αντιλήψεων  στους νέους και τις νέες, όπως είναι ο 

εθελοντισμός.  Η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των νέων μπορεί (και πρέπει) να 

ξεκινά από πολύ νωρίς, από το νηπιαγωγείο, προχωρώντας σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και αργότερα στην κοινωνία.   

Ας μεριμνήσουμε, να ενισχύσουμε την ενεργό συμμετοχή των νέων στις ΜΚΟ, αφού η 

συνύπαρξη του νέου και του παλιού, της φρέσκας ιδέας των νέων και της σοφίας της 

μεγαλύτερης γενιάς, είναι απαραίτητη για να δοθεί νέο περιεχόμενο και νέες κατευθύνσεις στον 

εθελοντισμό και στην κοινωνία.  

Ας αναλογιστούμε ότι οι νέοι είναι αυτοί που θα πάρουν το πηδάλιο για να μπορεί να συνεχίσει 

το έργο της η κάθε οργάνωση και να προβληματιστούμε για το τι θα συμβεί εάν δεν υπάρχει η 

νεότερη γενιά στις δομές των οργανώσεων είτε ως εθελοντές είτε ως μέλη των διοικητικών 

συμβουλίων. 

Ο εθελοντισμός ως μέσο για την ενδυνάμωση των νέων  και του εθελοντικού 

κινήματος 

Ο εθελοντισμός ως μέσο γνώσης, απόκτησης νέων εμπειριών, ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων 

Ο εθελοντισμός δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στους παραδοσιακούς άξονες των 

αρχών,  των αξιών και των πρακτικών του εθελοντισμού όπως είναι η αλληλεγγύη, η 

αυθόρμητη και ενσυνείδητη ανιδιοτελής προσφορά για την ευημερία, η προαγωγή του 

πολιτισμού, του αθλητισμού, η προστασία του περιβάλλοντος, κ.ά.  Ο εθελοντισμός 

αναγνωρίζεται πλέον ως βασικό μέσο απόκτησης γνώσης, αλλά και νέων εμπειριών, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  Εφόδια, που είναι τόσο σημαντικά υπό τις παρούσες 

συνθήκες της οικονομικής κρίσης κατά την οποία καταγράφονται υψηλά επίπεδα 

ανεργίας, καθώς μπορούν να βοηθήσουν τους νέους στην εύρεση απασχόλησης και 

στην επαγγελματική τους πρόοδο, αλλά και στην κοινωνική τους ενσωμάτωση και 

ενεργότερο συμμετοχή στην κοινωνία.  Η αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας, της 

αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, στην προώθηση της κινητικότητας, ειδικότερα στην 

περίπτωση των νέων που μειονεκτούν κοινωνικοοικονομικά και ταυτόχρονα να ενισχύσει 

με ανθρώπινο δυναμικό το έργο της κάθε οργάνωσης.   
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Πολλές εθελοντικές δραστηριότητες αλλά και ο εθελοντισμός, προωθούν άμεσα και 

έμμεσα την μη τυπική και άτυπη μάθηση. Οι δεξιότητες, εμπειρίες και γνώσεις που 

αποκτούνται μέσω του εθελοντισμού χρειάζεται να αναγνωριστούν άμεσα για να 

δοθούν νέα κίνητρα στη νεολαία για να εμπλακεί στον εθελοντισμό.   Αναμένουμε ότι το 

κράτος θα προχωρήσει τάχιστα με την πιστοποίηση και αναγνώριση της μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης στην οποία να γίνεται πρόνοια και για την αναγνώριση των 

προσόντων αυτών από το εκπαιδευτικό σύστημα.  

Ο εθελοντισμός επίσης μπορεί να αποτελέσει  υπόβαθρο  για  την  δοκιμασία  

διάφορων επαγγελματικών προσανατολισμών προκειμένου να  επιλεγεί ό,τι αρμόζει 

αναλόγως του χαρακτήρα και των ενδιαφερόντων των νέων, ενώ  μακροπρόθεσμα  

δημιουργεί  ορίζοντες  οικονομικής αποκατάστασης, αλλά  κυρίως διαπλάθει  

ανθρώπινες  προσωπικότητες  με αίσθημα αυτογνωσίας, ηθικής ευθύνης και 

κοινωνικής ολοκλήρωσης. 

Ο εθελοντισμός ως καθημερινό βίωμα  

Η εθελοντική προσφορά δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις οργανωμένες τάξεις του 

εθελοντισμού, αλλά να αποτελεί καθημερινό βίωμα των νέων ανθρώπων.  Μια 

εθελοντική, ανιδιοτελής πράξη μπορεί να βελτιώσει διάφορα προβλήματα της 

καθημερινότητας συμβάλλοντας στην αλληλεγγύη.  Πώς καλλιεργούμε την εθελοντική 

συνείδηση ως καθημερινό βίωμα των νέων;  Yπάρχουν σίγουρα αρκετοί τρόποι, αλλά 

αναμφίβολα με τη σαφήνεια των μηνυμάτων, την ειλικρίνεια και την ποιότητα στη 

συμπεριφορά, τη διαφάνεια στη λειτουργία και τη διαχείριση των πόρων, την έμπρακτη 

(και όχι θεωρητική) προώθηση της αξιοκρατίας, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό 

περιβάλλον για τους νέους μας ώστε να εμπλακούν σε εθελοντικές δραστηριότητες. 

Επιβάλλεται η διεξαγωγή ευρείας κλίμακας κοινωνικής επισκόπησης (πιο εξειδικευμένης από την 

έρευνα αγοράς) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του  συνολικού  πληθυσμού  των  νέων. Μέσα  

από τον συνδυασμό της τριγωνοποίησης δεδομένων  (συνδυασμός  ποσοτικών  και ποιοτικών 

μεθόδων)  να  διερευνηθούν  ενδεχόμενοι παράγοντες που μπορεί  να χρησιμοποιηθούν ή να 

διαμορφωθούν ώστε να καλλιεργείται:  α)  κουλτούρα εθελοντικής στελέχωσης και 

δραστηριοποίησης  νέων  σε  ΜΚΟ,  β)  στελέχωση θέσεων για τους νέους που να 

περιλαμβάνουν σημαντικές εθελοντικές αρμοδιότητες και γ) ευχέρειες ανάπτυξης ηγετικών 

χαρακτηριστικών ή καλύτερα ηγετικότητας. 

Χρηματοδότηση οργανώσεων που προωθούν την συμμετοχή των νέων στον 

εθελοντισμό 

Η συμμετοχή των νέων στον εθελοντισμό προϋποθέτει έξοδα για τα οποία χρειάζεται να 

υπάρξει η απαραίτητη οικονομική στήριξη από τους κρατικούς και ημικρατικούς φορείς.   

Υπάρχουν προγράμματα χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ΕΕ.  Καλούμε 

τους βουλευτές της Συνόδου να υποδείξουν δραστηριότητες και προγράμματα που θα 

επιθυμούσαν να αναπτύξουν για να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων και για τα οποία δεν 

υπάρχουν σταθερά ή συγκεκριμένα σχέδια επιχορήγησης.  Τέτοιες δραστηριότητες θα 

μπορούσαν να είναι:  εκστρατείες ενημέρωσης των νέων για τον εθελοντισμό, εκπαίδευση 

νέων για τον εθελοντισμό ή εξειδικευμένες εθελοντικές δραστηριότητες, περιβαλλοντικές, 

πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή των νέων, κ.ά.  
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Δράσεις ΠΣΣΕ για τους νέους 

Με γνώμονα ότι οι νέοι πρέπει να αποκτούν από νεαρή ηλικία περισσότερη και ουσιαστικότερη 

ελευθερία, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη ως πολίτες για το μέλλον αυτού του τόπου, το ΠΣΣΕ έχει 

διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων που προωθεί τη συμμετοχή των νέων σε 

εθελοντικές δράσεις ώστε να αποκτήσουν τη βάση των αρχών και των αξιών που πρεσβεύει ο 

εθελοντισμός και να τις αξιοποιήσουν παράλληλα με τις γνώσεις τους για να μπορούν στο 

μέλλον να μεταβάλουν το κοινωνικό περιβάλλον με στόχο την πρόοδο και την ευημερία της 

κοινωνίας (βλ. Παράρτημα ΙΙ).   Στόχος του ΠΣΣΕ είναι οι νέοι να αποτελούν μια δυνατή γέφυρα 

σύνδεσης ανάμεσα στην κοινωνία των αποκλεισμών και των ανισοτήτων και την κοινωνία 

αλληλεγγύης του αύριο που όλοι προσδοκούμε.    

Καλούμε, μετά από αυτές τις σύντομες τοποθετήσεις  

 

τους βουλευτές της 6ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών να επεξεργαστούν τις πτυχές 

του θέματος «Εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ» και να αναδείξουν τρόπους για ενίσχυση της 

πρόσβασης των νέων στις τάξεις του εθελοντισμού. 

 

τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και φορείς που συμμετέχουν στη Σύνοδο να μελετήσουν 

τα ζητήματα που θα συζητηθούν στα πλαίσια της φετινής συνόδου και σε συνεργασία με 

το ΠΣΣΕ να συμβάλουν και να στηρίξουν, στον τομέα της αρμοδιότητας τους, τη 

διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τη συμμετοχή των νέων στις ΜΚΟ. 

Η πρόοδος των θεμάτων που έχουν παρατεθεί σε προηγούμενες συνόδους σχετικά με τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικότερα οι ΜΚΟ, παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.   

 

Καταληκτικά, η 6η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, 

καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που έχουν 

τεθεί στην παρούσα Σύνοδο τόσο στην Εκτελεστική όσο και στη Νομοθετική εξουσία, όπου με την 

υποστήριξη της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η νεολαία, 

προσφέροντας της τις απαραίτητες δυνατότητες και ευκαιρίες, να αναλάβει το ρόλο που της αρμόζει 

για τη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας. Για την προώθηση των αιτημάτων της Συνόδου της 

Κοινωνίας των Πολιτών, επενδύουμε και φέτος πολλές ελπίδες στην αγαστή συνεργασία μας με τον 

Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

1. ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

1.1. Κάλυψη των αναγκών όλων των ΜΚΟ  

Εξακολουθούν να υπάρχουν οργανώσεις που δεν λαμβάνουν καμία χορηγία από 

κανένα Υπουργείο, ή προγράμματα που αναπτύσσουν δεν εμπίπτουν στις 

προτεραιότητες των υφιστάμενων σχεδίων επιχορήγησης και δεν τυγχάνουν χορηγίας 

ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες.   Στα κενά που έχουν δημιουργηθεί, ενεργοποιείται 

η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα ο οποίος έχει άλλη φιλοσοφία στη λειτουργία του που δεν 

λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα των ευπαθών ομάδων.  

1.2. Καθυστέρηση στην προκήρυξη των Σχεδίων Χορηγιών 

Συνεχίζει να παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση τόσο στην προκήρυξη όσο και στην 

επίδοση των χορηγιών στις ΜΚΟ από τα Υπουργεία Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και Υγείας. Η καθυστέρηση αυτή φέρει αρκετές οργανώσεις σε εξαιρετικά 

δύσκολη θέση και αντιμέτωπες με το νόμο και δικαστικές διαδικασίες επειδή δεν έχουν 

καταβάλει έγκαιρα τις κοινωνικές ασφαλίσεις του έμμισθου τους προσωπικού ή για 

δάνεια που έχουν συνάψει για τη λειτουργία των προγραμμάτων τους. 

1.3. Εξορθολογισμός των Σχεδίων Χορηγιών 

Συνεχίζεται επίσης το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια 

από όλους τους κρατικούς φορείς που παρέχουν χορηγία, κάτι που δεν διασφαλίζει τη 

διαφάνεια. 

Η δημιουργία Υπηρεσίας η οποία θα διαχειρίζεται τη διάθεση των κονδυλίων του κράτους 

που θα παραχωρούνται υπό την μορφή επιχορήγησης προς τις ΜΚΟ, δεν έχει μέχρι 

σήμερα υλοποιηθεί.  

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΚΟ 

2.1. Το αίτημα προηγούμενης Συνόδου για απαλλαγή ή μείωση των τελών για την 

εξασφάλιση των πιστοποιητικών καταλληλότητας:  πυροσβεστικής, δημοσίων 

έργων για επίβλεψη των κτιριακών εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά προσωπικού 

και θεμάτων υγειονομικού ελέγχου του κτιρίου, ηλεκτρομηχανολογίας και 

πολεοδομικής άδειας για ανέγερση κτιρίου, δυστυχώς δεν έχει προωθηθεί.    

2.2.  Σε εκκρεμότητα είναι επίσης η κάλυψη/επιχορήγηση των κτιριακών αλλαγών 

όπου προκύπτουν από τυχόν νέες τροποποιήσεις στις νομοθεσίες.  

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΚΟ 

3.1. Αίτημα του ΠΣΣΕ για υλοποίηση μέτρου για υποβοήθηση των ΜΚΟ στην 

αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων είχε ανταπόκριση από τη Γενική Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης η οποία σε 

συνεργασία με το ΠΣΣΕ και τον Επίτροπο Εθελοντισμού διοργάνωσαν τριήμερο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις ΜΚΟ με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 
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3.2. Το αίτημα του ΠΣΣΕ για την ανάγκη να προσφέρεται πρακτική καθοδήγηση στις 

ΜΚΟ από τα Υπουργεία που χειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα και 

χρηματοδοτήσεις, δυστυχώς δεν έχει μέχρι σήμερα κάποιο ουσιαστικό 

αποτέλεσμα και ως εκ τούτου δεν έχει διευκολυνθεί η πρόσβαση των εθελοντικών 

οργανώσεων/ΜΚΟ σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις τις οποίες συντονίζουν ή 

διαχειρίζονται τα Υπουργεία. 

 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

4.1. Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα αναφέρει ότι το 

νομοσχέδιο Περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΙΟΚΩ), θα δίνει 

συγκεκριμένα φορολογικά οφέλη το οποίο αναμένουμε ότι θα καλύπτει όλες τις 

ΜΚΟ ώστε να απολαμβάνουν τα σχετικά φορολογικά οφέλη.  

  

4.2.  Στα πλαίσια της προσπάθειας του ΠΣΣΕ για ρύθμιση των φορολογικών 

υποχρεώσεων που προκύπτουν για τις εθελοντικές οργανώσεις θεωρούμε ότι 

όλες οι πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ΜΚΟ έχουν επιλυθεί, με την 

ουσιαστική συμβολή του Εφόρου Φορολογίας αλλά καλούνται οι οργανώσεις 

να υποδείξουν οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και επηρεάζει την εύρυθμη 

λειτουργία τους ώστε να τροχοδρομηθούν σχετικές ενέργειες.  

 

 

5. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΚΟ 

Εκκρεμεί επίσης το αίτημα προς τους αρμόδιους φορείς για εκπτώσεις σε εθελοντικές 

οργανώσεις για δημοτικά τέλη, τέλη για βασικές υπηρεσίες όπως τηλεπικοινωνία, 

ηλεκτρισμό και νερό, κ.ά. 

 

 

6. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΚΟ 

Παρόλο που έχουν καθιερωθεί διάφορες δημόσιες συναντήσεις διαλόγου και 

διαβούλευσης μεταξύ του κράτους και των ΜΚΟ, το οποίο είναι ένα θετικό στοιχείο 

που επικροτεί το ΠΣΣΕ αφού δικαιώνει τη συνεχή προσπάθεια του για ενίσχυση της 

διαβούλευσης και του διαλόγου, εντούτοις δεν διασφαλίζεται πάντοτε αποτελεσματική 

διαβούλευση όπως: ο τρόπος διεξαγωγής της διαβούλευσης, η ενημέρωση των 

εμπλεκόμενων μερών, η διαδικασία καταγραφής των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν 

σε μια διαβούλευση, η αιτιολόγηση απόρριψης των εισηγήσεων, η ενημέρωση των 

φορέων για τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η επάρκεια της χρονικής περιόδου 

για τη διαβούλευση, κτλ.   

 

7. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 

7.1. Δυστυχώς η τροποποίηση του νόμου του ΠΣΣΕ και η ψήφιση των νέων του 

κανονισμών παραμένει για σειρά ετών σε εκκρεμότητα. 

 

7.2.  Το αίτημα για ασφάλεια των εθελοντών (έναντι ατυχημάτων ή/και ευθυνών που 

προκύπτουν κατά την άσκηση της εθελοντικής τους προφοράς) χρήζει άμεσης 
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μελέτης δεδομένου των απαντήσεων των αρμόδιων φορέων στην προηγούμενη 

Σύνοδο. 

 

8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ/ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Το αίτημα του ΠΣΣΕ να συμμετέχει με εκπρόσωπο του, βάσει των αρμοδιοτήτων του 

που πηγάζουν από το νόμο, στην Επιτροπή που έχει συσταθεί για την αναγνώριση 

της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, δεν έχει ικανοποιηθεί.  

 

 

9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

Το αίτημα μας να επιχορηγείται η συμμετοχή των εθελοντών, αντί μόνο του έμμισθου 

προσωπικού, σε σεμινάρια κατάρτισης που επιχορηγεί η Αρχή Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι σε εκκρεμότητα αφού βάσει της απάντησης της ΑνΑΔ, 

χρειάζεται τροποποίηση του νόμου.  Θέτουμε αίτημα την αλλαγή του νόμου για να 

υπάρχει ειδικό σχέδιο για την επιχορήγηση των εθελοντών.   

 

10. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επείγει η συλλογή και ανάλυση οικονομικών δεικτών και στοιχείων για τη διάσταση του 

εθελοντισμού ώστε να διαφανεί  η  συμβολή του στην  εθνική οικονομία και την 

κοινωνία.  

11. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ 

Το νέο πρότυπο πιστοποίησης της αποτελεσματικής λειτουργίας των οργανώσεων μελών 

του ΠΣΣΕ με τίτλο:  «Πιστοποίηση αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας, και 

ανάπτυξης», το οποίο αποτελεί ένα νέο εργαλείο που άρχισε να προσφέρει το ΠΣΣΕ στα 

μέλη του και τους δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης του 

τρόπου λειτουργίας τους από εξειδικευμένους εκπαιδευτές και συμβούλους με στόχο τη 

διασφάλιση της βιωσιμότητας, βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας τους και συνεχούς 

αποτελεσματικής ανάπτυξης τους.  Αναμένουμε την υποστήριξη του προτύπου από το 

κράτος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Δράσεις ΠΣΣΕ για τους νέους 

 Εκστρατεία ΠΣΣΕ «Είσαι άνεργος; Αξιοποίησε δημιουργικά τον ελεύθερο σου χρόνο» 

 Εκστρατείες ΠΣΣΕ για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, κ.ά. 

 Εκστρατεία «Συλλογής Σχολικών Ειδών» 

 Εβδομάδα Εθελοντισμού 

 Εκστρατείες Ενημέρωσης νέων για τον εθελοντισμό 

 Βιωματικά εργαστήρια σε παιδιά και νέους για τον εθελοντισμό 

 Ψηφιακό παιγνίδι (πρωτοποριακό εργαλείο) άτυπης μάθησης για τον εθελοντισμό, τις 

ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική ενσωμάτωση για τα παιδιά του δημοτικού) 

 Πρόγραμμα Νεολαία και Εθελοντισμός (από το 2005) 

 Διαγωνισμός έκθεσης ιδεών για τον  εθελοντισμό στα σχολεία 

 Σώμα Εθελοντών 

 Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού (www.ethelontis.net)  

 Αναγνώριση δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της εθελοντικής εργασίας (ευρωπαϊκό 

έργο “Roads of Recognition” με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 

GRUNDTVIG - Εκπαιδευτικές Συμπράξεις) 

 

Όλες οι δράσεις του ΠΣΣΕ για τους νέους βρίσκονται  στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ 

www.volunteerism-cc.org.cy 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Ιστορικό:  Θέματα Συνόδων της Κοινωνίας των Πολιτών 

 

1η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών – 2010: Το ΠΣΣΕ υλοποίησε την 1η Σύνοδο της 

Κοινωνίας των Πολιτών το 2010 με μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 

Κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Μέσα από αυτή την πρωτοποριακή 

πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ, δόθηκε ‘φωνή’ στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που 

κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  

2η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών – 2011: Η 2η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών 

πραγματοποιήθηκε το 2011 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού έχοντας 

κεντρικό άξονα συζήτησης την ‘Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό’ που ετοιμάστηκε 

από το ΠΣΣΕ.  

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ: 

3η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών – 2013: «Η λειτουργία των εθελοντικών 

οργανώσεων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και οι ενέργειες τους για αντιμετώπιση 

της».    

4η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών – 2014: «Ανάπτυξη στρατηγικής για επιβίωση των 

εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης». 

5η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών – 2015: «Σχέσεις των εθελοντικών 

οργανώσεων/ΜΚΟ με τη δημόσια υπηρεσία». 

 

 

 

 


